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Incentivar e apoiar a arte brasileira é um compromisso da marca Vivo.

Acreditamos na arte como elemento de conexão entre as pessoas e elegemos o

teatro como nossa principal frente de apoio à cultura.

Há 14 anos, mantemos o Teatro Vivo, em São Paulo, como um espaço

cultural de qualidade, com programação variada e independente. Também

fazemos a curadoria e seleção de espetáculos para circulação em todas as

regiões do Brasil. Neste período, foram realizadas mais de 3 mil sessões de

teatro, alcançando mais de 1 milhão de pessoas em todo o País. 

Em 2018, fortalecemos nosso compromisso com a cultura ao promover o

1º Festival Teatro Vivo. Com o objetivo de oferecer uma maratona cultural de

qualidade, mobilizamos atores, produtores e o público, reunindo quase 10 mil

expectadores em 41 apresentações.  

Além disso, também apoiamos importantes museus e espaços culturais

como o MAM e o MASP (SP), a Casa Laura Alvin (RJ) e Inhotim e Palácio das

Artes (MG), e alguns projetos sociais ligados ao ensino da música e formação

de jovens talentos, como o Instituto Bacarelli e a Orquestra Maré do Amanhã.

Com essas iniciativas e apoios, buscamos proporcionar novas experiên-

cias na vida das pessoas, incentivando-as a viverem cada vez mais novas pos -

sibilidades e descobertas. 

Ao apoiar a produção do Panorama Setorial da Cultura Brasileira, que

traz um amplo estudo sobre a arte no país, também esperamos contribuir com

uma produção cultural cada vez mais acessível e inclusiva. Vemos neste guia

uma referência para empresas, produtores, artistas e tantos outros agentes que

fazem a diferença na promoção e no incentivo à produção artística brasileira.
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As redes estão por toda parte.
Basta observá-las.

Albert-László Barabási
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O Panorama Setorial da Cultura Brasileira é um estudo amplo, nacional, em constante
desenvolvimento, com a intenção de fornecer um painel sobre a cultura artística no país. A partir
da observação de atores sociais que compõem a cadeia produtiva do setor cultural no Brasil,
Panorama Setorial da Cultura estrutura-se em sentido ao seu objetivo. O estudo é tangibilizado
por três pesquisas nacionais, organizadas de acordo com os públicos atuantes no setor cultural
brasileiro. Para compor o ambiente desta investigação é, portanto, necessário compreender
quem são os atores, seus papéis e como se relacionam entre si.

A figura 1 tem a intenção de representar simplificadamente as
relações estabelecidas entre os atores do setor cultural brasileiro. Ainda que
nem todos estes atores sejam reconhecidos e verificados como legítimos no
país, alguns sequer reconhecidos como existentes, a perspectiva proposta
neste estudo contempla 7 atores centrais que compõem o setor, organizados
em 4 grupos de ação. Além disso, os atores estão dispostos de acordo com
o contato que estabelecem entre si.

Figura 1 – Públicos da cultura no Brasil

Os grupos de ação são aqueles que indicam a função dos atores na
cadeia produtiva e foram sugeridos a partir de observação empírica de
atividades culturais e das leis de incentivo à cultura, em especial a lei federal
8.313/91, a lei Rouanet. Assim, entende-se por agentes os responsáveis
pela produção e administração de bens e serviços culturais/artísticos.
Constam neste grupo os artistas e os produtores/gestores culturais. Os viabi -
lizadores concentram dois atores responsáveis pela viabilização destes bens
e serviços culturais/artísticos: o governo, responsável pelas políticas e finan -
cia mento do setor, e a iniciativa privada, com contribuições de finan ciamento
e parceria com o governo. Os difusores contemplam todos os atores respon -
sáveis pela distribuição e divulgação dos bens e serviços cultu rais/artísticos.
Veículos de imprensa, teatros, bibliotecas, aparelhos culturais, pontos de
venda, críticos etc., entre outros, são atores que estão neste grupo. O ator nomeado como público
inclui os consumidores/beneficiados pelas atividades culturais.

A primeira pesquisa, Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2011|2012, investigou os
agentes e os viabilizadores da cultura artística no Brasil. A segunda pesquisa, Panorama Setorial
da Cultura Brasileira 2013|2014, dedicou-se aos consumidores de cultura, ou melhor dizendo,
à população brasileira. Nesta edição, Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2017|2018,
foram observados os difusores, intencionando compreender suas contribuições para o setor e
pa ra a fruição dos bens e serviços culturais/artísticos. Para fechar, a intenção é termos um quarto
vo lume de interpretação e análise para relacionar todos os dados que completará a visão
panorâmica do setor.
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O estudo Panorama Setorial da Cultura Brasileira, tangibilizado parcialmente em 3 vo -
lumes concluídos, tem conseguido entregar informações de qualidade, pioneiras e inovadoras no
setor cultural. 

A qualidade está amparada pela metodologia sólida das pesquisas realizadas. O
pioneirismo, e consequentemente, a inovação, podem ser entendidos pela perspectiva das
coletas, observando sempre o ponto de vista dos atores que formam o setor cultural,
organizados em quatro grandes grupos.

Figura 1 – Públicos da cultura no Brasil1
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Gisele JOrdãO

Os difusores da
cultura no Brasil

1 Os grupos de ação são aqueles que indicam a função dos atores na�cadeia produtiva e foram sugeridos a partir de
observação empírica de�atividades culturais e das leis de incentivo à cultura, em especial a lei federal�8.313/91, a lei
Rouanet. Assim, entende-se por agentes os responsáveis�pela produção e administração de bens e serviços
culturais/artísticos.�Constam neste grupo, os artistas e os produtores/gestores culturais. Os�viabilizadores concentram
dois atores responsáveis pela viabilização destes�bens e serviços culturais/artísticos: o governo, responsável pelas políticas
e�financiamento do setor, e a iniciativa privada, com contribuições de�financiamento e parceria com o governo. Os
difusores contemplam todos os�atores responsáveis pela distribuição e divulgação dos bens e serviços�culturais/artísticos.
Veículos de imprensa, teatros, bibliotecas, aparelhos�culturais, pontos de venda, críticos etc., entre outros, são atores que
estão neste grupo. O ator nomeado como público inclui os consumidores/beneficiados pelas atividades culturais.
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A primeira investigação foi realizada com os viabilizadores e com os agentes
(2011||2012) a partir de repertório da administração e gestão, do marketing, da comunicação
e da história. Revelou, entre tantas outras questões, que um dos grandes problemas para o setor
de atividades é a distância de repertório, valores e entendimentos sobre cultura entre iniciativa pri-
vada, governo, produtores e artistas. De perspectivas tão distantes, os diálogos entre estes atores



são mais raros e com resultados para o setor da cultura menos interessantes, especialmente, no
âmbito social: as decisões de investimento ou mesmo de produção acabam por serem pautadas
por visões estabelecidas nas lógicas de mercado e desprivilegiam os benefícios sociais e cole-
tivos, dada a própria natureza das leis de incentivo fiscal. Nestes casos, percebe-se que todos
perdemos quando não há fluidez de diálogos e harmonia de objetivos. O governo, a quem, por
sua vez, por sua vez, caberia o papel de regulação, passa a atuar, muitas vezes, na mesma orien-
tação da iniciativa privada. Outro destaque que a coleta 2011|2012 aborda é a condição dos
agentes: artistas e produtores, ao invés de profissionalizarem seus trabalhos culturais, muitas vezes
são obrigados a procurar outras atividades para conseguirem sobreviver.

A segunda coleta nacional, pretensiosa, direcionou-se no intuito de observar o consumi-
dor de cultura, ou seja, o brasileiro, e suas mobilizações para a prática cultural. Fundamentada
em sólidas bases da comunicação, da administração e gestão, do marketing, da história, da psi-
cologia, da antropologia e da sociologia, a edição obteve como mais próspera conclusão a
ideia de que o indivíduo praticante cultural tem traços atitudinais mais adequados para a ação
coletiva; tem valores individuais e coletivos equilibrados que o formam como cidadão pronto para
a vida em sociedade. Por mais que já se imaginasse isso, ter a comprovação científica pareceu
um forte argumento na discussão de prioridades da cultura que incorpora, além de seus benefí-
cios econômicos, o esteio para que a prosperidade social aconteça. Além desta conclusão,
muitas outras pistas foram apresentadas e merecem ainda muita discussão. 

Para o terceiro volume, a decisão (arriscada, sabe-se) foi a de coletar os dados e neles
verificar quais teorias articulam-se com as necessidades da pesquisa, na direção da cons -
trução de novas bases para a validação das teorias já existentes ou contribuições para o debate.
Claro que, esta coleta, não foi isenta de uma revisão de literatura muito sólida para subsidiar
todo o campo da investigação, contudo, não foi de uma articulação teórica já estabelecida que
a cons trução de dúvidas e hipóteses aconteceu: foi a partir de tudo o que se pôde coletar que
nasceram as articulações teóricas. 

As análises trouxeram contribuições de maneira a repensar algumas proposições teóricas
ou simplesmente contribuir com elas. Desta forma, nesta edição o método foi fundamental bem
como ter os objetivos desta coleta traçados com muita clareza.

Esta edição buscou entender como os difusores influenciam na produção e no consumo
culturais.  Nesta questão de pesquisa, já estão sediadas uma série de outras perguntas que cons -
truíram o entendimento no sentido da resposta da dúvida central.

Já surge na pauta, de antemão, a dúvida sobre o que (e quem) são difusores. 

Em primeira instância, o entendimento de difusores, como solicita o princípio do Panorama
Setorial da Cultura Brasileira, consolida-se nos atores que participam da distribuição, divulgação
e propagação da cultura: jornalistas, críticos, imprensa de um modo geral, livrarias, cinemas, cen-
tros culturais, teatros, bibliotecas, até mesmo instituições sociais como igreja e escola, por exem -
plo, entre outros tantos e incontáveis agentes que cumprem tal papel. Vê-se, ainda, novos modelos
de negócios como espaços multilinguagens, que conjugam música e gastronomia, teatro e
livraria, café e artes plásticas, por exemplo, como difusores que devem constar desta coleta. A
profusão destes atores é gigantesca.

Em um segundo momento, a condição contemporânea, assinalada, entre outros elemen-
tos, pela tecnologia da informação, traz mais camadas para essa discussão, amplia percepções
e favorece novos entendimentos. Se em um momento os atores listados e subentendidos anterior-
mente satisfariam o olhar desta coleta, nas últimas décadas, isso foi alargado pela lógica digital.
Não só blogueiros, youtubers e pessoas conectadas em redes passam a figurar na lista dos difu-
sores, como trazem uma nova cena para a discussão: dada sua natureza intangível, como obser-
var o ambiente digital como um difusor?
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Sabendo que o ambiente digital é organizado em rede (assim como todos os ambientes
de difusão também o são), ou seja, em “uma teia de nós (elementos/indivíduos) e links
(conexões/relações)”2, os estudos com tal abordagem advindos dos campos da física, da
matemática, da sociologia, da administração e gestão e da comunicação foram um ponto de
partida (apenas de partida) para a condução desta edição.

Na perspectiva dos entendimentos de boa parte de pesquisadores filiados à física e à
matemática3, a ordenação das redes é previsível; seus caminhos curtos e sua alta aglomeração –
que formam os pequenos mundos4 – e seus poucos hubs5 favorecem que sua estrutura seja mais
relevante que os indivíduos/links/nodes que a compõem para seus fluxos. Em outros termos,
nesta visão, a estrutura da rede determina mais o trânsito das informações do que a característica
dos indivíduos a ela conectados. Nesta característica, também, está sediada a ideia de que as
redes só conseguem sobreviver a partir da lógica do compartilhamento e da interação, visto que
as conexões são interdependentes. Ou seja, no caso de redes sociais6 – fluxos de comunicação
entre indivíduos – sem as interações proporcionadas por “interesses compartilhados ou por situa -
ções vivenciadas (parentesco, vizinhança, trabalho etc.)”7, as redes não existiriam. 

É nesta noção de interação e partilha que a comunicação e a sociologia florescem8. A for-
mação de vínculos, relações, a partir de um fluxo de ideias são parte da dinâmica da cibercul-
tura. Se no início do século XX Walter Benjamin9 presumiu que a arte seria transformada pela pos-
sibilidade de sua reprodutibilidade e consequente possibilidade de recepção coletiva, é no início
do século XXI que se verifica a força da produção coletiva por condição da tecnologia da infor-
mação. Diversas formas de produzir e de consumir desaguam, na contemporaneidade, em múlti-
plas cenas sociais, comportamentais, econômicas, artísticas; e essas muitas cenas destacam
novas dimensões do protagonismo de atores individuais e coletivos.

Para além disso, formatos de consumo em cooperação têm se apresentado em forma de
redes de confiança, ou seja, “uma rede na qual um ator se permite correr riscos, abrindo mão do
controle dos resultados e tornando-se dependente de outro ator, sem a força ou coação da
relação contratual, estrutural, legal ou de terceira pessoa”10, ou mesmo sem a interferência de
afeto, amizade ou socialização, como acontece no caso das redes de amizade11. As formas co-
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2 BARABÁSI, Albert-László. Linked. A nova ciência dos networks: como tudo está conectado a tudo e o que isso significa
para os negócios, relações sociais e ciências. São Paulo: Editora Leopardo, 2009, p. VII.

3 WATTS, Duncan J. e DODDS, Peter Sheridan. Influentials, Networks, and Public Opinion Formation. JOURNAL OF
CONSUMER RESEARCH, Vol. 34, dezembro de 2007.

4 Este fenômeno é conhecido como pequenos mundos e acontece quando, em uma rede, são verificadas aglomerações
de atores que tem facilidade de comunicação entre si, sem depender de muitos indivíduos intermediando suas relações. Por
exemplo, em uma sala de aula, mesmo que as interações entre os estudantes seja pouco frequente, todos estão conectados
diretamente entre si.

5 Hubs são indivíduos/links/pontos/conectores que compõem as redes com a característica de acumularem muitos contatos.
Por exemplo, em uma rede social, os hubs seriam aqueles indivíduos (nós) que têm links (relações) com muitos outros, são
os que concentram maior número de relações.

6 Vale destacar que aqui nesta publicação utilizamos o conceito estrito de redes sociais: redes de comunicação entre
indivíduos, sejam elas digitais ou não.

7 BASTOS, A.V.; Santos, M.V. Redes Sociais Informais e Compartilhamento de significados sobre mudança organizacional.
Revista Administração de Organizaçãos, vol.47, no.3, p.27-39, 2007.

8 Aqui trazemos a ideia de redes 

9 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica in BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte
e política: ensaios sobre literatura, história e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994.

10 BASTOS, A.V.; Santos, M.V. Redes Sociais Informais e Compartilhamento de significados sobre mudança organizacional.
Revista Administração de Organizaçãos, vol.47, no.3, p.27-39, 2007, p. 30.

11 KUIPERS, Kathy J.  Formal and Informal Network Coupling and Its Relationship to Workplace Attachment. Thousand Oaks:
Sociological Perspectives, volume 52, nº 4, edição de inverno de 2009, p. 457.



participativas e colaborativas (de produção e de consumo) confirmam, num certo modo, a
importância da estrutura da rede, e evocam o coletivo sem a definição de um indivíduo legiti-
mador. Neste caso, a organização estrutural da rede faz este papel.

No caso digital, como defende em Smart, Martel (2015) sugere que mesmo com estrutura
global, a internet é diferente em cada lugar. Nesta lógica, “os conteúdos não são bons viajantes
na internet, ao contrário do que se imagina. São territorializados e, de qualquer maneira, geolo-
calizados”12. Ressalta que fundamentalmente o contexto é prioritário para entender a internet, que
a geografia conta e que tudo está interligado com a cultura, com a língua, com a identidade e
com o território.

Quando se percebe que os territórios são manifestados a partir de apropriações que evi-
denciam pertencimento e declaram identidades por meio de sistemas simbólicos, econômicos,
políticos e ideológicos13, pode-se inferir que o fenômeno do pequeno mundo (caminhos curtos e
alta aglomeração)14 e a ideia da filiação preferencial (hubs)15, coadunam com a percepção de
Martel. A internet é um espaço, mediado por atores sociais, que expressa as relações de poder
por meio das formas, funções e significados sociais que os homens conferem a ela.16

Em tal direção, então, pode-se inferir que o ambiente digital é resultante da ação de seus
atores de poder (hubs) e favorecem, portanto, caminhos mais curtos para aqueles que se conec-
tam a eles. Desta forma, pode-se perceber que os sistemas de busca na internet, as redes sociais,
aplicativos de streaming e V.O.D. (video on demand) e outros serviços como esses são funda-
mentais para nossa observação, já que sabem mais de nossas vidas que qualquer organização
go vernamental um dia saberá17. Pode-se imaginar como hipótese que eles formam novas insti -
tuições culturais a partir do exercício de seu poder e, por meio de seus algoritmos e outras formas
de controle, modelam o consumo e a produção. Assim, verificamos que a relação entre tecnolo-
gia, arte e participação converte a obra de arte em mais um ator dentro dos fluxos de nave -
gação na rede18. A tecnologia está, portanto, criando novos sistemas de valores. Ou será o con-
trário?

Se, portanto, o ambiente digital responde à realidade das relações sociais, assim como
outros ambientes, se mapearmos os hubsmediadores nas relações entre produção e arte, tere -
mos compreendido quais são e como operam os difusores da cultura. E numa infinidade hete -
rogênea de públicos, perguntamos: como a mediação é feita por eles? Quais são seus inte -
resses nesta mediação?

Isto amplia em muito uma percepção da comunicação quando sugere que a ação comu-
nicativa está na mediação entre as lógicas de produção e as competências de recepção, con-
sumo19. Não é exagero dizer que se apropriar é consumir. Contudo, é um tanto inocente consi -
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12 MARTEL, Frédéric. Smart. O que você não sabe sobre a internet. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015, p. 10.

13 HAESBAERT,Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiculturalidade. 10ª ed. Rio de Janeiro:
Bertand Brasil, 2016, p. 40.

14 WATTS, Duncan J.; STROGATZ, Steven H. Collective dynamics of ‘small-world’networks. Nature, 1998, volume 393, nº
6684, p. 440.

15 BARABÁSI, Albert-László. Linked. A nova ciência dos networks: como tudo está conectado a tudo e o que isso significa
para os negócios, relações sociais e ciências. São Paulo: Editora Leopardo, 2009.

16 CASTELLS, Manuel apud in SOJA, Edward W., SOJA, Edward W. Geografias pós-modernas. A reafirmação do espaço
na teoria social crítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993, p. 89-90.

17 MARTEL, Frédéric. Smart. O que você não sabe sobre a internet. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

18 Hernandez García, I. Imagen numérica y creaciones electrónicas. In PEREIRA, José Miguel e VILLADIEGO PRINS, Mirla
(orgs). Tecnocultura y comunicación. Bogotá: Pontificia Uninversidad Javeriana, 2004, p. 144.

19 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2003. 



derar que as lógicas de produção estão diretamente ligadas às do consumo para as quais são
direcionadas, sem considerar a intervenção de atores territorializados em espaços de mediação
com a única intenção de mediar. Considerando que territórios são estabelecidos a partir das
relações entre atores sociais20, além dos defendidos pela comunicação – produção e con-
sumo –, sugere-se aqui um terceiro, entendido pela delimitação dos difusores e seus sistemas
dialógicos. Esses sistemas são construídos a partir da produção e do consumo dos territórios
e das artes. Ou seja, os repertórios são ajustados e construídos a partir da interpretação de
um difusor. E estes difusores são, em larga medida, mobilizados pela lógica capita lista. Em
consonância com a proposta de Cultura da Conexão, entende-se, portanto, que “os constructos
do capitalismo moldarão em ampla medida a criação e a circulação da maioria dos textos de
mídia em um futuro próximo”21, talvez mesmo de um futuro que já está aqui. 

Neste sentido, para construir essa ideia da existência de uma terceira força comunicati-
va, podemos nos perguntar qual o Genius Loci da difusão que se está tentando propor aqui
no PSCB3? Em outras palavras, qual o espírito desse ‘lugar mediação’? Tomando por lugar a
ideia de uma dimensão espacial do cotidiano que reflete as paixões humanas e um quadro
pragmático do mundo22, de um tempo tangibilizado em espaço23 a partir da experiência e da
fami liaridade que suas dimensões espaciais – localização, direção, orientação, relação, ter-
ritório etc.24 – permitem, conferindo-lhe, assim, uma identidade25, qual será a vocação do lugar
mediação?

Durante algum tempo, acreditou-se que a internet seria a causa do fim dos produtos cultu -
rais: confundia-se a arte com a mídia. Música nunca foi o vinil ou o CD, assim como a informação
não é o papel jornal. Contudo, não se pode negar que a vida digital trouxe com ela alterações
nos âmbitos analógicos. A questão não é mais entender se essa digitalização do analógico vai
alterar as questões cotidianas e, consequentemente, a arte. Isso já é consenso. Enten der até onde
isso vai é que parece mais adequado ao momento, ainda que essa seja uma resposta que não
daremos aqui para não perder nosso foco. Vale reforçar que a era smart (smartphones, smartTVs
etc.) apresenta uma outra lógica para se observar. Considerando que os indivíduos têm em seus
devices possibilidades múltiplas de ofertas – e também a possibilidade de protagonismo a partir
da ‘cultura participativa’26 – de informação, será que podemos entender tais devices como cen-
tros culturais que competem com as ofertas físicas de cultura? Com petem, são complementares ou
alteram os hábitos?
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20 RAFFESTIN, Claude. A produção das estruturas territoriais e sua representação; SOUZA, Marcelo. Lopes de. “Território”
da divergência (e da confusão): em torno das imprecisas fronteiras de um conceito fundamental; HAESBAERT, Rogério.
Dilema de conceitos: espaço-território e contenção territorial. Todos In:: SAQUET, M.A., SPOSITO, E.S. (orgs.). Territórios e
territorialidades: teorias, processos e conflitos. 2.ed. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2015.

21 JENKINS, Henry; GREEN, Joshua & FORD, Sam. Cultura da conexão: criando valor e significado por meio da mídia
propagável. São Paulo: Editora Aleph, 2014, p. 18-19.

22 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4ª. ed. 8 reimpr. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2014, p.322.

23 OLIVEIRA, Lívia de. O Sentido de Lugar. In: MARÂNDOLA JR, E.; HOLZER, W.; OLIVERIA, L. (orgs.). Qual o espaço do
lugar? São Paulo: Perspectiva, 2014, p. 5.

24 Tuan, Yu-Fu citado por OLIVEIRA, Lívia de. op. cit. p.11-12.

25 Tuan, Yu-Fu citado por OLIVEIRA, Lívia de. op. cit. p. 12.

26 Expressão sugerida por Henry Jenkins para indicar o funcionamento de produção e reprodução de mídia por favorecimento
das tecnologias do compartilhamento, das redes.



São muitas as reflexões e as hipóteses que surgiram neste nosso 3º levantamento, nossa
3ª coleta nacional. Nem todas estas hipóteses puderam ser respondidas. Contudo, podemos afir-
mar que, certamente, deparamo-nos com todas elas em nosso percurso e, a partir dessas inquie -
tações e provocações, construímos o Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2017|2018.

No próximo capítulo, evidenciamos nossa trajetória metodológica para, sequencialmente,
apresentarmos nossos resultados e construções de matérias jornalísticas, que se empenham para
aplicar nossos esforços de coleta e interpretação em algumas entrevistas e um caso que iluminam
questões estudadas. 
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Introdução

Assim como já explicitado, buscar o entendimento sobre como os difusores influenciam
na produção e no consumo culturais foi o objetivo almejado no Panorama Setorial da Cultura
Brasileira 2017|2018. Com o foco de observação em um público amplo, heterogêneo e, muitas
vezes, invisível nos processos de mapeamento e levantamento, nossa 3ª edição percorreu muitos
campos de conhecimento para atingir este resultado.

Retomando a asserção de nossa segunda edição, reforçamos que, para o Panorama
Setorial da Cultura Brasileira, consumo é compreendido como um “conjunto de processos sociais
em que se realizam a apropriação e o uso dos produtos”27 e serviços, que favorecem as inte -
rações sociais onde acontecem os compartilhamentos de signos e valores em sua relação com a
produção. 

Assim, podemos inferir que as dinâmicas entre produção e consumo formam uma rede de
fluxos simbólicos e experiências compartilhadas, com diversas características a serem obser-
vadas. Neste sentido, as questões da contemporaneidade, implicadas pela tecnologia e res -
significação do tempo e do espaço, favoreceram à cultura uma condição mediadora28 de ideias,
sentidos e significados, que se apresenta como princípio constituinte do viver contemporâneo,
alicerçada no imbricamento comunicação-consumo.

A noção de cultura aplicada na contemporaneidade começa a tomar forma em 1871,
com a definição forjada por Edward Tylor, que incorporou sentido etnográfico à sua definição,
como o conjunto de conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou outras capa ci da -
des/hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade29.

A natureza polissêmica da cultura favorece múltiplas interpretações. Seus usos na contem-
poraneidade são tão amplos quanto sua natureza conceitual30. Entendemos, assim, a noção de
cultura como signo social, ou melhor, algo que “resulta de um consenso entre indivíduos social-
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Gisele JOrdãO

27 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Consumidores e Cidadãos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2010, p. 60.

28 YÚDICE, G. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Marie-Anne Kremer.  Belo Horizonte: Ed. UFMG,
2006.

29 LARAIA, R. D. B. Cultura: um conceito antropológico.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1993.

30 EAGLETON, T. A ideia de cultura. Sandra Castello Branco. 2ª edição. São Paulo: Unesp, 2011.



mente organizados no decorrer de um processo de interação”31 e, assim, apresenta significação
interindividual e ideológica. Desta maneira, entendemos que a cultura e seus objetos, assim como
qualquer outro signo, fazem parte de um “sistema de comunicação social”32, ou seja, uma rede
social onde seus significados são construídos mediante constante negociação de sentidos entre os
atores que a constituem.

Quando observamos as artes diante de tal perspectiva, as entendemos como espaço
dialógico entre produção e consumo, onde participam diversos atores envolvidos e interessados
diretamente ou indiretamente nesta troca. Uma rede de comunicação da cultura formada por
atores conectados por interesses particulares em seus resultados. Portanto, um sistema de comuni-
cação que produz resultados que servem a estes atores.

Contudo, o papel da comunicação na mediação da cultura e das artes tem sido pouco
discutido e, por vezes, diminuído frente à importância que acreditamos ter: é no diálogo – na
comunicação –, no intercâmbio entre culturas, que verificamos uma potente forma a florescer as
diferenças e minimizar as desigualdades33 socioeconômicas. Em tempo, esta verificação é impor-
tante de maneira a nos advertirmos sobre sua utilização como instrumento de mobilização política
e econômica. É ao entender a comunicação como uma força produtiva34 de mudança que reite -
ramos a necessidade de um olhar atento sobre ela.

E é a partir desta perspectiva, a das redes e a da comunicação e consumo, que seguimos
nes ta edição. As redes de comunicação estabelecidas entre a produção e o consumo das artes e
os públicos interessados neste processo formam os constructos de inspiração para nossa con s -
trução. 
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31 BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da
linguagem. 10ª edição. São Paulo: Annablume, 2002, p. 44.

32 Idem, ibidem.

33 Vale ponderarmos, que a noção de desigualdade pode ser um tanto abstrata e sem aprofundamento visto que, arriscamos
em afirmar, os parâmetros para a igualdade são bastante imprecisos. Na visão do Panorama, apoiados pelo pensamento
de Angela Davis em “On Inequality” (2017), pressupor que já existe a igualdade e que pessoas precisam ser incluídas nela
é o que impede de se discutir de fato uma solução para a questão.

34 HABERMAS, J. Mudança estrutural da esfera pública: investigações sobre uma categoria da sociedade burguesa. São
Paulo:  2014.



Constructos e variáveis do Panorama Setorial
da Cultura Brasileira 2017|2018

Como já apontamos anteriormente, os conceitos que apresentamos a seguir deram subsí-
dio para que possamos construir e contribuir com novas perspectivas sobre o desenvolvimento
desta pesquisa. Evidentemente, aqui apresentamos uma síntese do levantamento realizado no
percurso da investigação.

O processo de comunicação, produção e consumo
Se considerarmos a centralidade da cultura nos processos contemporâneos35 e, em conse-

quência, da comunicação36, é patente a abordagem comunicacional como a mais adequada
para nossa construção de conhecimento em direção ao entendimento da influência dos difusores
no processo de produção-consumo cultural.

As abordagens de comunicação consolidadas até o momento “não podem mais descon-
siderar a existência de práticas interpretativas nem tampouco apenas inferi-las mediante procedi-
mentos textualistas”37, com vistas a não apresentar visão limitada e reducionista da comunicação,
lembrando que, assim como a cultura se constitui em ação mediadora38, a ação comunicativa
está na mediação39.

O foco na mediação é, inferimos, fundamental também para os estudos de comunicação
e consumo. Sugerimos tal importância apoiados pela ideia de que “quando se fala em produção,
fala-se também em consumo, pois a primeira só opera estando afinada com o segundo”40. 

É a partir da contemporaneidade que os estudos sobre o papel dos meios de comunicação
na vida cotidiana tomam destaque. Com tais observações, percebemos que a pesquisa em comu-
nicação é, muitas vezes, orientada ou por análise das tecnologias – ou seja, dos meios – ou por
estudos do processo comunicativo em categorias estanques41, desfavorecendo a ideia de que o
resultado é particularizado em acordo com as diferentes interações do processo comunicativo.

Atentos a tais possibilidades, nossa concepção de processo de comunicação nasce de
uma abordagem global e complexa, estruturada pela ideia da interação entre a produção – outro-
ra chamada de emissão – e a recepção – por vezes, e também por nós, entendida como consumo,
forjada sob a perspectiva do campo de conhecimento dos Estudos Culturais. É nas matrizes britâni-
ca (Stuart Hall e Richard Johnson) e latino-americana (Martín-Barbero) dos Estudos Culturais que fun-
damentamos nossa proposição. 
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35 YÚDICE, G. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Marie-Anne Kremer.  Belo Horizonte: Ed. UFMG,
2006.

36 HABERMAS, J. Mudança estrutural da esfera pública: investigações sobre uma categoria da sociedade burguesa. São
Paulo:  2014.37 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo analítico de
integração da produção e da recepção. Comunicação, mídia e consumo, 2007, vol. 4.11, p. 118-119.

38 PINTO, Álvaro Vieira. Teoria da Cultura in PINTO, Álvaro Vieira. Ciencia e existencia:. problemas filosóficos da pesquisa
cientifica. Rio de Janeiro: Paz e Terra S. A., 1979, p.121-124.

39 HABERMAS, J. Mudança estrutural da esfera pública: investigações sobre uma categoria da sociedade burguesa. São
Paulo:  2014.

40 BACCEGA, Maria Aparecida. Inter-relações comunicação e consumo na trama cultural: o papel do sujeito ativo in
ROCHA, Rose e CARRASCOZA, João (orgs). Consumo midiático e culturas da convergência. São Paulo: Miró Editorial,
2011.

41 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo analítico de integração da
produção e da recepção. Comunicação, mídia e consumo, 2007, vol. 4.11, p. 115-135.



Tal proposta é ainda contextualizada pela “especificidade das tecnologias de comuni-
cação envolvidas, pois estas engendram processos diferenciados na produção de sentidos” o
que é “premissa tanto na proposição de Hall (2003) quanto na de Martín-Barbero (2003)”42. Em
Hall43, a determinação da produção pelo consumo bem como do consumo pela produção, da
articulação entre os momentos de produção com os momentos de consumo, são premissas desse
desenvolvimento. Em Martín-Barbero44, percebemos ser necessário estudar as relações discursi-
vas – mediações –, deixando de lado as investigações centradas no entendimento dos sistemas e
de suas ideologias.

Modelo codificação-decodificação,
de Stuart Hall, em 2003

Hall (2003) se fundamenta na ideia de “comunicação como estrutura sustentada por uma
articulação entre momentos distintos – produção, circulação, distribuição e consumo – onde cada
momento tem condições próprias de existência”45. 

No modelo de Stuart Hall, orientado para a mensagem televisiva, a forma textual é privile-
giada. A partir da asserção de que pensar o processo comunicativo desde circuitos46 traz visão
por demais linear, propõe pensar o processo em forma de “uma estrutura produzida e sustentada
através da articulação de momentos distintos, mas interligados”47, ou seja, propondo-nos enten-
der como tais momentos articulam-se entre si, como devem ser analisados um em relação ao
outro, sendo cada um necessário para o todo, mas nenhum capaz de antecipar por sua conta o
próximo. Ou seja, um modelo fundamentado a partir de uma nova visão do processo comunicati-
vo, composto por momentos distintos, contudo sempre em articulação e sob condições de existên-
cia específicas, de forma que as mensagens circulam de forma discursiva. 

Contudo, essa circulação acontece de acordo com as estruturas de produção capitalista,
caracterizando a mensagem nesta proposta como resultante do ambiente sem outras influências,
como se pode aferir na figura do modelo. A forma de refletir/refratar a realidade neste modelo
está, então, condicionada a esta forma-mensagem resultante do ambiente.
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42 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo analítico de integração da
produção e da recepção. Comunicação, mídia e consumo, 2007, vol. 4.11, p. 118.

43 HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Organização Liv Sovik; Tradução Adelaine La Guardia
Resende et al.. 1ª edição atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.

44 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo. Tradução Fidelina González. São Paulo: Edições Loyola, 2003.

45 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo analítico de integração da
produção e da recepção. Comunicação, mídia e consumo, 2007, vol. 4.11, p. 119.

46 A forma mais habitual de observação, até o momento das proposições dos Estudos Culturais, era o modelo de
comunicação baseado em circuitos, da teoria matemática da comunicação, proposto por Shannon e Weaver em 1949.
Foi a partir desta proposição, que se assemelha a um circuito elétrico e avalia o processo comunicativo próximo às
abordagens das ciências ditas ‘duras’, que os autores trouxeram a legitimidade necessária para que a comunicação pudesse
ser entendida como ciência.

47 HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Organização Liv Sovik; Tradução Adelaine La Guardia
Resende et al.. 1ª edição atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.



Modelo codificação/decodificação48
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48 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo analítico de integração da
produção e da recepção. Comunicação, mídia e consumo, 2007, vol. 4.11, p. 125.49 ESCOSTEGUY, Ana Carolina.
Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo analítico de integração da produção e da recepção.
Comunicação, mídia e consumo, 2007, vol. 4.11, p. 126.

50 LIPPMANN, W. Estereótipos in STEINBERG, Ch. (org.) Meios de comunicação de massa. São Paulo: Cultrix, 1972, p.
149-159.

51 HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Organização Liv Sovik; Tradução Adelaine La Guardia
Resende et al.. 1ª edição atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, p. 377.

52 Idem, p. 379.
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Percebemos que este modelo sofre uma forte influência estruturalista percebida pela multi-
plicidade de sentidos que Hall assume ser formada a partir da “ideia de poder e de estruturação
no momento de codificação”49 construídas a partir da cultura. 

“Tendemos a perceber o que colhemos na forma estereotipada, para nós, pela nossa cul-
tura”50. Ao entender a possibilidade de diferentes articulações para a formação de sentido, o
modelo aponta três posições hipotéticas de decodificação; a hegemônica-dominante, a negocia-
da e a oposicionista. 

Na posição hegemônica-dominante, a mensagem é decodificada a partir dos mesmos
códigos nos quais foi codificada, resultando numa simetria entre a codificação e a decodifi-
cação. Em casos assim, “podemos dizer que o telespectador está operando dentro do código
dominante”51. Este código dominante, nesta abordagem, prevê ainda o código profissional de
produção das informações que opera sob a hegemonia do código dominante visto que, afinal,
são vinculados.

Já o código negociado prevê que as grandes significações, as chamadas abstratas, que
envolvem ideias de representações modeladas hegemonicamente em conceitos, são legítimas
como definições dos acontecimentos, mas, contudo, “em um nível mais restrito (localizado), faz
suas próprias regras”52, negociando com as condições locais uma aplicação específica. Talvez
de forma mais simples, podemos afirmar que a decodificação negociada pressupõe que há
definições hegemônicas na produção de grandes significações, mas, ao mesmo tempo, consi de -
ra para questões mais específicas as condições locais de decodificação.



Já na decodificação oposicionista, os “acontecimentos que são normalmente significados
e decodificados de maneira negociada começam a ter uma leitura contestatária”53 e, assim, a
men sagem é decodificada de forma totalmente contrária à sua codificação.

Mapa das mediações, de Jesús Martín-Barbero, em 2003
Investigar o processo de comunicação é, também, observar as articulações que nele são

engendradas, sua enunciação54. Para Martín-Barbero55, a comunicação é um sistema que inte -
rage com outros por meio das mediações. 

A proposta barberiana desenvolve a ideia de que é necessário estudar o que acontece
nas relações discursivas de produção e de consumo, deixando de lado as investigações cen-
tradas no entendimento dos sistemas e de suas ideologias. Propõe o deslocamento da análise dos
meios para as mediações culturais56, como podemos verificar no mapa proposto pelo autor. 

Mapa das mediações57
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53 HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Organização Liv Sovik; Tradução Adelaine La Guardia
Resende et al.. 1ª edição atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, p. 380.

54 BACCEGA, Maria Aparecida. Inter-relações comunicação e consumo na trama cultural: o papel do sujeito ativo in
ROCHA, Rose e CARRASCOZA, João (orgs). Consumo midiático e culturas da convergência. São Paulo: Miró Editorial,
2011.

55 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo. Tradução Fidelina González. São Paulo: Edições Loyola, 2003.

56 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Os estudos culturais. Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis:
Vozes, 2001, 151-170.

57 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo analítico de integração da
produção e da recepção. Comunicação, mídia e consumo, 2007, vol. 4.11, p. 129.

COMPETÊNCIAS
DE RECEPÇÃO
(COMSUMO)

LÓGICAS DE
PRODUÇÃO

tecnicidade

ritualidade

institucionalidade

sociabilidade

MATRIZES
CULTURAIS

FORMATOS
INDUSTRIAISeixo diacrônico

eixo sincrônico



Analisar as mediações é observar o discurso e suas condições de interação visíveis em
seus textos e construções simbólicas e, para isso, é necessário observar as interações. Verificamos
que no mapa proposto, a interação se movimenta sobre dois eixos: um horizontal (em que há uma
diferença temporal no acontecimento dos fatos) que liga as matrizes culturais e os formatos indus-
triais, e um vertical (em que há simultaneidade, sincronia dos acontecimentos) que liga as lógicas
de produção e as competências de recepção ou consumo.

As relações entre as quatro instâncias apresentadas são mediadas por regimes de institu-
cionalidade (uma mediação de poderes e interesses contrapostos e que, neste mapa, faz com
que a comunicação seja entendida como um meio), formas de socialidade (resulta dos modos de
uso coletivo da comunicação, ou seja, é gerada através do movimento dos atores sociais e de
suas relações com o poder), tecnicidades (aparatos tecnológicos que viabilizam a construção téc-
nica das rotinas produtivas), e as ritualidades (remete aos usos sociais dos meios e às múltiplas tra-
jetórias de leitura)58. Ou seja, o modelo demonstra a centralidade da comunicação, apresentan-
do-a como peça elementar na condensação e intersecção dos variados sistemas de poder e de
produção cultural.

O consumo e a produção cultural
O consumo e a produção cultural, como já demonstrado nas coletas anteriores do

Panorama Setorial da Cultura Brasileira59, podem ser influenciados de variadas formas no âmbito
social. Em termos de comunicação, tal consumo pode ser estimulado por informações como anún-
cios publicitários, por opiniões de especialistas, por indicação de pessoas próximas, pelo local
em que se oferece determinado produto cultural. São muitas as formas de influência e de cons tru -
ção deste processo e são infinitos os atores envolvidos.

Devido a tal característica dos atores e formas de influência, optamos em nos inspirar nos
modelos de comunicação apresentados, ainda que entendamos que são demarcados e tran-
sitórios para nosso entendimento. Ambos recuperam uma visão global e complexa do processo
comunicativo, embasada pela ideia da integração de seus elementos e espaços de produção e
recepção, que é, em síntese, o que nos importa. Tais proposições estruturam nas interações e em
suas especificidades os sentidos produzidos e, portanto, nos chamam atenção para não nos ater-
mos a abordagens estreitamente definidas na observação de processos da comunicação. A per-
cepção dinâmica do processo comunicativo, proposta pelos Estudos Culturais, parte da premissa
de integração de um conjunto de dimensões que participam da comunicação60.

Neste espírito entendemos que o processo dialógico que o consumo da arte estabelece
com a produção acontece por meio da ingerência de diversos atores envolvidos neste andamen-
to, todos organizados em redes de comunicação. 
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58 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo analítico de integração da
produção e da recepção. Comunicação, mídia e consumo, 2007, vol. 4.11, p. 129-133.

59 JORDÃO, G e ALLUCCI, R. R.. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2013|2014. São Paulo: Allucci e Associados,
2014. JORDÃO, G e ALLUCCI, R. R.. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2011|2012. São Paulo: Allucci e Associados,
2012.

60 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo analítico de integração da
produção e da recepção. Comunicação, mídia e consumo, 2007, vol. 4.11, p. 115-135.



CUrAdOrIA61

O termo curadoria tem sido usado em contextos variados. Se o trabalho de um
curador esteve, até pouco tempo, ligado ao campo das artes plásticas, hoje sua atuação
pode ser entendida como a de alguém que realiza a seleção de elementos para construir
uma perspectiva sobre determinado tema. Isto possibilita incluir de professores a editores, de
influenciadores a plataformas de conteúdo, de artistas a curadores assim denominados. A
internet e seu ferramental, por meio dos algoritmos, trouxeram novos entendimentos para esta
ideia e ampliaram ainda mais o papel da curadoria. A quantidade de informações
disponíveis, porém dispersas, faz com que as pessoas busquem por aqueles que consideram
especialistas, legitimados pela prática e pelo alcance que tem em fazer circular e comparti -
lhar o conhecimento.

Curadores são mediadores, no sentido em que realizam conexões e explicitam ao
receptor as relações propostas pelos realizadores, no intuito de ampliar a potência de uma
obra e promover seu diálogo com o público62. Isso faz com que o curador tenha forte influên-
cia nas lógicas de produção e de consumo das artes e da cultura. Seus critérios de seleção
dependem, além de sua formação e trajetória, dos contextos institucional, social e público em
que atua.

Em nossa percepção, há diferentes formas de estabelecer o sentido da curadoria,
estruturada pelas diferentes intenções de seus resultados: educar a recepção; favorecer o
desenvolvimento de senso crítico; cuidar e defender interesses específicos dos realizadores;
multiplicar, compartilhar e disponibilizar o conhecimento; ser propositor e articulador de pos-
sibilidades63; mediar o caráter singular da obra/conteúdo e seu caráter coletivo; imprimir
uma marca; definir tendências; provocar reflexões; construir critérios de seleção; entre outros.

A diversidade de propostas e entendimentos sobre a curadoria e a ampliação de suas
áreas de atuação demonstram o fortalecimento desse mediador e sua importância na cadeia
produtiva da cultura. É ele quem sintetiza e apresenta os conceitos de cidadania, comuni-
cação e educação64, procurando exercitar o equilíbrio entre os temas que estão na pauta ou
propondo novidades e pluralidade de visões e entre proporcionar experiências inovadoras
ou reforçar aquilo que já é consagrado. A atividade curatorial tem introduzido novos meios
de produção, circulação e fruição dos conteúdos culturais e, com isso, coloca o curador no
papel de articulador e construtor de sentidos65, o que se concretiza quando ele estabelece e
realiza a mediação e, assim, cumpre sua tarefa de conectar culturas e de ajudar a desen-
volver pessoas e seus contextos compartilhados66.
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61 Contribuição Renata R. Allucci. 

62 JADE, Dane de. Entrevista a Michele Rolim em maio de 2017. In: ROLIM, Michele (org.). O que pensam os curadores
de artes cênicas. São Paulo: Editora Cobogó, 2017, p. 131.

63 ABREU, Kil. Entrevista a Michele Rolim em março de 2015. In: ROLIM, Michele (org.). O que pensam os curadores de
artes cênicas. São Paulo: Editora Cobogó, 2017, p. 136.

64 CORTELLA, Mario Sergio, DIMENSTEIN, Gilberto. A era da curadoria: o que importa saber é o que importa. Campinas:
Papirus 7 Mares, 2015, p.19.

65 FERREIRA, Glória. Escolhas e experiências. In: RAMOS, Alexandre Dias (Org.). Sobre o ofício do curador. Porto Alegre:
Zouk, 2010.

66 OBRIST, Hans Ulrich. Caminhos da curadoria. Trad. Alyne Azuma. Rio de Janeiro: Cobogó, 2014.
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redes de comunicação, produção e consumo
A ciência das redes é muito mais aprofundada do que podemos dar conta – ou mesmo

que temos pretensão de – em nossos levantamentos. Nosso recorte de olhar é fundamental para
que possamos discutir os resultados de nosso levantamento nacional. Desta maneira, seguimos de
acordo com o proposto em nosso capítulo “Os difusores da cultura” e fazemos breve apresen-
tação de nossas perspectivas.

O verbete ‘rede’ tem sido amplamente utilizado, figurando abundantemente na linguagem
acadêmica, política, dos negócios, podendo designar tanto objetos quanto fenômenos, desde a
década de 1950. Neste sentido, o termo adquiriu uma dimensão de abstração que possibilitou
sua inserção em diversos domínios. A designação rede está presente nas empresas, na ciência,
na prestação de serviços, na operação de comunicação etc. 

O conceito de rede, talvez, tenha adquirido relevância popular na contemporaneidade
em razão do desenvolvimento das tecnologias das comunicações, da diminuição de distâncias
que tais tecnologias trouxeram e da valorização das relações entre as pessoas67. 

No entanto, supomos, o que pode explicar sua popularidade é a capacidade descritiva e
explicativa que transcende as fronteiras das ciências sociais, atingindo, sobremaneira outras
esferas científicas68, e configurando-se como um novo paradigma de observação humano,
biológico e exato.

Retomando nossa discussão sobre o comunicar, a partir desta perspectiva, ampliamos em
muito a percepção de que a ação comunicativa está na mediação entre as lógicas de produção
e as competências de recepção, de consumo69. 

Como já mencionamos exatamente desta forma, é um tanto inocente considerar que as
lógicas de produção estão diretamente ligadas às do consumo/recepção para a qual são dire-
cionadas, sem considerar a intervenção de atores territorializados em espaços de mediação com
a única intenção de mediar. Seria ingênuo também acreditar que apenas as influências interpes-
soais são as que devem ser consideradas. 

Já, desde 1965, sabemos que pessoas estão expostas – e, portanto, interagem com – a
misturas de influências interpessoal e midiática70, como vemos no modelo esquemático proposto
por Watts e Dodds. Além disso, há também o conhecimento de que tais influências não podem
ser percebidas separadamente; devem ser descritas em suas hibridações caso a caso.71

67 PORTUGAL, Sílvia. Contributos para o conceito de rede na teoria sociológica. Coimbra: Oficina do CES 271, 2007.

68 WATTS apud PORTUGAL, Sílvia. Contributos para o conceito de rede na teoria sociológica. Coimbra: Oficina do CES
271, 2007.

69 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2003.

70 TROLDAHL, Verling C.; DAM, Robert Van. Face-to-Face Communication about Major Topics in the News. Public Opinion
Quarterly, 1965, vol. 29, p. 626–34.

71 WATTS, DUNCAN J. e DODDS, PETER SHERIDAN. Influentials, Networks, and Public Opinion Formation. JOURNAL OF
CONSUMER RESEARCH, Vol. 34, dezembro de 2007.
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72 WATTS, DUNCAN J. e DODDS, PETER SHERIDAN. Influentials, Networks, and Public Opinion Formation. JOURNAL OF
CONSUMER RESEARCH, Vol. 34, dezembro de 2007, p. 444.

73 JORDÃO, G. O consumidor de cultura no Brasil in JORDÃO, G e ALLUCCI, R. R.. Panorama Setorial da Cultura Brasileira
2013|2014. São Paulo: Allucci e Associados, 2014, p. 76.

74 BASTOS, A.V.; SANTOS, M.V. Redes Sociais Informais e Compartilhamento de significados sobre mudança
organizacional. Revista Administração de Organizaçãos, vol.47, no.3, p.27-39, 2007, p. 29.

Como vimos no Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2013|201473, as influências
entram em atividade nos processos de comunicação estabelecidos entre produção e consumo
das artes a partir de variáveis relacionadas ao interesse pessoal do consumidor, ao tipo de oferta
(produto ou serviço) oferecido, à localização, à comunicação e ao preço das atividades. De
motivos mais centrados na recepção aos mais orientados pela produção, todos são instrumentos
de comunicação e negociação de sentidos manejados por atores específicos.

A partir da proposição de que atores operam neste sistema em diversas posições, enten-
dermos a participação das redes de influência é fundamental para nossos objetivos. Neste caso,
a definição de rede social é a que melhor nos cabe: um sistema constituído por interações que
visam à comunicação, troca e ajuda mútua, e emerge a partir de interesses compartilhados e de
situações vivenciadas (parentesco, vizinhança, local de trabalho, por exemplo)74.

TV

Modelo esquemático de rede de influência72



Em redes, sabemos, os atores conectados não têm as mesmas características, o mesmo
número de conexões ou ainda relações simétricas. Como vemos, por exemplo, no modelo
esquemático de redes de influência supracitado, as influências podem fluir em qualquer direção,
diferente do que as teorias sobre a formação da opinião pública75 desenvolveram. Percebemos,
também, nesta observação, que a condição de influência de alguns indivíduos conectados à
rede é maior que a de outros: concentram mais contatos e exercem o papel do que se passou a
nomear de hub. 

Hubs são os nós (ou indivíduos, no caso das redes sociais76) altamente conectados, são
aqueles que têm um “número anomalamente grande de links – estão presentes em diversos sis-
temas complexos, desde os que vemos, por exemplo, na economia ou até mesmo em uma célula.
São propriedade fundamental da maioria das redes”77, inclusive o ciberespaço, ambiente o qual
entendemos como democrático e acessível. Será?

Podemos dizer que “os hubs são o mais forte argumento contra a visão utópica de um
ciberespaço igualitário”78. Neste sentido, a ideia não é podermos ou não publicar documentos,
ideias ou sentidos na web. Todos podemos. A questão levantada por muitos cientistas das redes é
se essas expressões serão percebidas por alguém.

Modelo de pequeno mundo79
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75 Referimo-nos à proposição teórica da formação da opinião pública, de Paul Lazarsfeld e Elihu Katz, de 1955. A ideia
pressupõe que a influência só pode fluir de “líderes de opinião” para seguidores e que a propagação das mensagens, das
ideias, acontece apenas por poucos estágios – para termos exatidão, por dois estágios. Por este motivo, o termo “líderes
de opinião” não se adequa à contemporaneidade e deve ser questionado quando aplicado.

76 O conceito estrito de redes sociais é o utilizado para esta edição. Entendemos que são redes de comunicação entre
indivíduos, sejam elas digitais ou não.

77 BARABÁSI, Albert-László. Linked. A nova ciência dos networks: como tudo está conectado a tudo e o que isso significa
para os negócios, relações sociais e ciências. São Paulo: Editora Leopardo, 2009, p. 51.

78 Idem, p. 53.

79 Adaptado de WATTS, D. J.; STROGATZ, S. H. Collective Dynamics of “Small-World” Networks. Nature, v. 393, p. 440-
442, Jun 1998.



Somado a estas situações, verificamos nas estruturas das redes, ainda, o fenômeno dos
mundos pequenos (small worlds)80, das clusterizações nas redes: aglomerações de atores alta-
mente conectados entre si. Em outras palavras, as redes sociais são estruturadas em “aglomera-
dos altamente conectados, ou círculos de amigos profundamente entrosados”81, que formam os
pequenos mundos. Contudo, nesta lógica, insere-se mais um elemento, conhecido como vínculos
fracos (laços fracos), ou ligações que proporcionam vínculos externos destes mundos pequenos,
impedindo o isolamento destes grupos do restante da rede.

Se fosse possível observar uma rede em duas dimensões, poderíamos verificar sua estrutu-
ra com seus pequenos mundos, seus hubs e seus vínculos fracos da maneira como proposta na
figura a seguir.

Rede, mundos pequenos, hubs e laços fracos
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Para nossas perspectivas, os entendimentos de redes sociais apresentados até aqui soma-
dos ao pensamento da mediação em comunicação serviram de inspiração. Desta forma, é a par-
tir destas abordagens que estruturamos nosso pensamento.

80 WATTS, D. J.; STROGATZ, S. H. Collective Dynamics of “Small-World” Networks. Nature, v. 393, p. 440-442, Jun
1998.

81 BARABÁSI, Albert-László. Linked. A nova ciência dos networks: como tudo está conectado a tudo e o que isso significa
para os negócios, relações sociais e ciências. São Paulo: Editora Leopardo, 2009, p. 38.
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Percurso metodológico

Para viabilizarmos esta investigação, foi necessário refletirmos sobre as melhores maneiras
para atingirmos nossos objetivos. A metodologia assume condição de pré-requisito na narrativa
desta pesquisa para a compreensão de nossos resultados. Por este motivo, tratamos de relatar o
percurso metodológico que nos conduziu nesta coleta. 

Desta forma, junto com a apresentação da literatura que nos fundamentou, realizada no
capítulo anterior, divulgamos também nossos empreendimentos e tentativas para melhor capturar
o fenômeno. Assim, sem qualquer outra pretensão que não a de favorecer o entendimento de
nossa trajetória, fugimos um pouco do esperado em um capítulo de metodologia e imbricamos
métodos aos nossos ajustes, aqueles realizados durante o campo.
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Perspectiva contemporânea

Triangulação entre as abordagens 
qualitativa e quantitativa, de caráter exploratório

Pesquisas bibliográficas, 
documentais e de campo

Levantamentos bibliográfico e documental,
entrevistas em profundidade e questionário

Análise baseada em proposições teóricas e empíricas
por meio de análise de conteúdo, 

estatísticas descritivas, análise fatorial
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A perspectiva epistemológica contemporânea explica melhor os ambientes que observare-
mos nesta pesquisa. Assim, esta abordagem será fortemente explorada na busca dos objetivos
aqui propostos. As abordagens contemporâneas (ou pós-modernas para alguns autores como,
por exemplo, Jean-Francois Lyotard, Frederic Jameson, David Harvey, Terry Eagleton, Steven
Connor, entre outros) caracterizam-se por não trazerem nenhuma grande narrativa como marco
do desenvolvimento das histórias humanas. São histórias, não história. Totalidades são, para tais
perspectivas, apenas artefatos teóricos.

Assim, como pontos de atenção destacam-se o local, as especificidades fragmentadas, as
interações e as narrativas dos indivíduos. A contemporaneidade, para estes autores, é caracteri-
zada a partir de vários elementos, como a globalização82, o relativismo e o pluralismo83, a
espetacularização da sociedade84, a cultura de massa85, a normalização da mudança a partir
do entendimento da condição transitória da vida86, o papel do indivíduo na sociedade primor-
dialmente como consumidor87, a centralidade da cultura88 e a comoditização do conhecimen-
to89. Todos estes elementos apresentam conexão direta e são premissas da investigação propos-
ta, justificando a escolha epistemológica. 

Considerando que queremos entender como os difusores influenciam na produção e no
consumo culturais, assumimos, nesta pesquisa, que tanto o ponto de vista individual é importante
quanto os valores compartilhados e construídos o são. Esta pesquisa imbrica ambas as perspecti-
vas quando propõe que a visão do ator social (o mediador, o difusor) é importante tanto quanto o
coletivo (o consumidor e suas maneiras de consumir). Vale, apenas, compreender que não é qual-
quer ator social considerado importante para esta investigação – somente aqueles que exercem
influência no processo de produção e consumo culturais e aqueles que são sensíveis a eles, suas
particularidades e processos, o que, também, evidencia a representatividade da abordagem
múltipla desta proposta90.

Portanto, esta pesquisa foi conduzida em abordagem qualitativa e quantitativa de caráter
exploratório sob a perspectiva contemporânea, visto que verificou, também, a colaboração e o
diálogo entre a produção e o consumo.

Contudo, dadas as incertezas e dificuldades demonstradas para o traçamento de nossa
amostra de pesquisa, o processo foi conduzido a partir de uma sequência de técnicas de coleta.
Em primeiro plano, realizou-se uma longa revisão de literatura que apontou, entre outras questões,

82 LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000. SANTOS, Milton. Por Uma
Economia Política Da Cidade: O Caso De São Paulo.  São Paulo: Edusp, 2002. HARVEY, David. Condição Pós-Moderna.
22ª edição ed.  São Paulo: Edições Loyola, 2012.

83 MORIN, Edgar. A Cabeça Bem-Feita: Repensar a Reforma, Reformar O Pensamento. 8ª edição ed.  Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2003. SENNETT, Richard. A Cultura Do Novo Capitalismo.  Rio de Janeiro: Record, 2011.

84 DEBORD, Guy. A Sociedade Do Espetáculo. Lisboa: Edições Antipáticas, 2005.

85 CASTELLS, Manuel. A Sociedade Em Rede: Do Conhecimento À Política. In A Sociedade Em Rede. Do Conhecimento
À Acção Política. Conferência Promovida Pelo Presidente Da República., organizado por Manuel CASTELLS e Gustavo
CARDOSO, 17-30. Centro Cultural de Belém: Imprensa Nacional - Casa da moeda, 2005.

86 JAMESON, Fredric. Pós-Modernismo: A Lógica Cultural Do Capitalismo Tardio. 2ª edição ed. Vol. 41, São Paulo: Ática,
2007. 6ª impressão. PELBART, Peter Pál. A Vertigem Por Um Fio: Políticas Da Subjetividade Contemporânea. São Paulo:
FAPESP/Iluminuras, 2011.

87 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Consumidores E Cidadãos: Conflitos Multiculturais Da Globalização [in Português]. 8ª
edição - 1ª reimpressão ed.  Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2010. BOCOCK, Robert. Consumption.  Londres, 2009.

88 YÚDICE, George. A Conveniência Da Cultura: Usos Da Cultura Na Era Global. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. 1ª
reimpressão.

89 MORIN, E. ed. A Religação Dos Saberes: O Desafio Do Século Xxi. 4ª edição ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2004. SILVERSTONE, Roger. Por Que Estudar a Mídia. São Paulo: Edições Loyola, 2011.

90 Creswell, J. W. . Projeto De Pesquisa: MéTodos Qualitativos, Quantitativos E Misto.  Porto Alegre: Artmed, 2007.
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para um recorte de alguns constructos a serem considerados, mas, contudo, sem aprofundar a
questão. Na sequência, com a necessidade de aprofundar a perspectiva sobre o entendimento
de maneiras de exercício de influência, seguimos na direção de entrevistas em profundidade, não
estruturadas, com atores relacionados à produção de informações e decisores de distribuição de
bens culturais. Isso nos levou ao nosso terceiro passo e segunda coleta de campo da edição, a
aplicação de um questionário com consumidores de cultura. Após estes resultados, foi gerado um
roteiro para entrevistas em profundidade com os difusores do setor cultural, apresentados no capí-
tulo “os difusores da cultura no brasil”.

Pesquisa Qualitativa – 

Entrevistas não estruturadas em profundidade
Para as entrevistas em profundidade não estruturadas, foram considerados dez atores esta-

belecidos no setor cultural brasileiro. Entre eles temos jornalistas, curadores, gestores e críticos. As
entrevistas foram realizadas presencialmente, em outubro de 2017, com duração aproximada de
uma hora. Estas entrevistas não compõem a análise do trabalho pois foram utilizadas como base
para os passos seguintes.

Pesquisa Quantitativa – Questionário
Esta pesquisa foi realizada com o intuito de entender onde o consumidor brasileiro apoia-

se para as decisões sobre seu consumo cultural.

O universo da pesquisa considerou brasileiros, entre
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1.649ENTREVISTAS

moradores das 5 regiões do ter-
ritório nacional, das classes socioeconômicas A, B e C (Critério Brasil).

Para o sorteio da amostra, considerou-se em proporção idêntica ao universo o (1) região onde
mora; (2) faixa etária; (3) gênero; e (4) classe socioeconômica. Para que se obtivesse um índice de
confiança de 95% e uma margem de erro aceitável para mais ou para menos de 2,4 p. p., a
pesquisa considerou uma amostra de 

realizadas por meio di gi tal, dire-
cionadas para os clusters a serem pesquisados de forma probabilística. As cotas foram distribuí-
das em todos os estados brasileiros.

O instrumento de coleta foi um questionário estruturado com perguntas fechadas, desen-
volvidas a partir das variáveis já apresentadas e das hipóteses construídas no capítulo “os difu-
sores da cultura no Brasil”, aplicado em entrevistas digitais, com utilização de meio eletrônico e
duração média de 15 minutos. As entrevistas foram realizadas entre 13 de dezembro e 28 de
dezembro de 2017 por meio da Netquest Brasil. Para ajustes deste processo, houve pré-testes no
mês de novembro de 2017.



Perfil da amostra

O universo pesquisado con-
siderou uma população de maioria
feminina, com alta concentração de
pessoas no sudeste e no nordeste do
país e maioria pertencente à classe
socioeconômica C.
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47,5%

11% 12% 14% 29% 34%

52,5%

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649

Norte Centro-
Oeste

Sul Nordeste Sudeste

GÊNERO/REGIÃO
NORTE (N) CENTRO-OESTE

(CO)

SUL (S)

NORDESTE (NE) SUDESTE (SE)

11% 11% 13% 12%
14% 14%

28%

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649

29%
34% 34%

Na distribuição de gênero por regiões, houve equilíbrio com pequenas variações que não
apresentam significância estatística.



O universo pesquisado retratou mais de 43% acima dos 40 anos, mas com grandes con-
centrações nas faixas etárias entre 18 e 39 anos.
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31

FAIXAETÁRIA

/REGIÃO
%

%

De 18 a 24 anos 14 12 14 29

%De 35 a 39 anos 12 13 12 30 33

%De 25 a 29 anos 15 15 14 36 20

%De 40 a 45 anos 10 12 16 30 32

%De 30 a 34 anos 11 11 13 23 42

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649

%De 46 a 65 anos 8 12 15 27 38

%De 66 anos ou + 14 11 26 472

Norte Centro-Oeste Sul Nordeste Sudeste

31,3

De 18 a 29 anos

24,9

De 30 a 39 anos

43,8

De 40 anos e +

/REGIÃO

CLASSESOCIOECONÔMICA

%A 11 15 20 28 26

%B1 9 13 25 22 31

%B2 11 13 15 20 41

%7,1

A

42,2

B

50,7

C

%C1 11 13 11 34 31

%C2 12 9 6 37 36

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649
Norte Centro-Oeste Sul Nordeste Sudeste
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91 BOWEN, Glenn A. Naturalistic inquiry and the saturation concept: a research note. Qualitative research, v. 8, n. 1, p.
137-152, 2008.

92 MOITA NETO, J.M.; MOITA, G.C.. Uma introdução à análise exploratória de dados multivariados. Química Nova,
1998, nº 21, vol. 4, p. 467-469. ANDERSON, D.R.; SWEENEY, D.J.; WILLIANS, T. A.. Estatística Aplicada à
Administração e Economia. 2 ed. Editora Thompson, 2007.

37ENTREVISTAS INDIVIDUAIS EM PROFUNDIDADE

Pesquisa Qualitativa – 
Entrevistas em profundidade

A partir da observação quantitativa dos consumidores sob a ótica da difusão, fomos com-
preender em profundidade os atores que entendemos como difusores da cultura.

Conhecer como constroem suas estratégias de construção da informação, os critérios que
utilizam para isso e suas táticas de operação foi o objetivo que guiou esta pesquisa. Para respon-
der a estes pontos, foram realizadas 

com duração aproximada de 30 minutos e uso de roteiro de entrevista por pesquisador.
As entrevistas foram realizadas presencialmente ou mediadas por telefone ou skype, no período
entre junho e julho de 2018, com estrategistas de redes sociais e ambiente digital; jornalistas
especializados em cultura; editores, distribuidores e exibidores de cinema, teatro, literatura e músi-
ca; curadores de diversas linguagens artísticas; pesquisadores; líderes de áreas governamentais
que fomentam distribuição; gestores de espaços culturais, museus e festivais; entre outros perfis.

A seleção qualitativa compreendeu os produtores, gestores e decisores da informação
sobre cultura como os mais relevantes para este entendimento. Para maior relevância da amostra,
considerou-se, ainda, a abrangência territorial das ações destes atores. O número das entrevistas
foi determinado pelo princípio da saturação91, o qual determina que a partir de repetições das
principais ideias sobre os temas investigados, a amostra está consistente.

Tratamento e análise dos dados
Para análise dos dados coletados na pesquisa quantitativa, foram utilizadas três técnicas,

a saber, a análise descritiva, a análise de cluster e a análise fatorial confirmatória.

A análise descritiva foi utilizada para analisar os dados resultantes da coleta amostral e
compreender onde o consumidor brasileiro busca informações para seu consumo cultural.

A análise de cluster, ou de agrupamento, é uma técnica exploratória multivariada que tem
por objetivo proporcionar várias partições na massa de dados, de tal forma que exista homo-
geneidade dentro de e heterogeneidade entre os grupos92. Ou seja, permite associar sujeitos em
grupos homogêneos, em relação a uma ou mais características comuns. Cada observação per-
tencente a um determinado grupo é similar a todas as outras pertencentes a esse mesmo grupo
(cluster) e é diferente das observações pertencentes aos outros grupos (clusters). O método de



otimização utilizado nesta investigação foi o K-means, que busca máxima homogeneidade den-
tro dos grupos e máxima heterogeneidade entre os grupos. Esta técnica foi utilizada para verificar
grupos de influência por tipo de meio ou veículo de informações. As dimensões definidas por esta
teoria foram construídas por meio da análise fatorial confirmatória, que reorganizou as variáveis
para serem utilizadas na análise de cluster. A partir da segmentação por formatos de informação
consultada, pudemos verificar a existência ou não de relações entre características da população
brasileira e as formas de influência às quais estão sujeitos estes grupos. Esses cruzamentos permiti-
ram a caracterização dos segmentos em relação às áreas de abordagem da pesquisa.

A partir destas técnicas, foram selecionados para esta publicação apenas os resultados
estatisticamente relevantes, apresentados a seguir.

Para o tratamento e a análise do material coletado na pesquisa qualitativa, foi utilizada a
análise de conteúdo, uma técnica que tem por objetivo a descrição do conteúdo manifesto na
comunicação. Foram selecionadas as ideias mais presentes, as associações mais frequentes para
constarem dos resultados apresentados. 
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Nos processos dialógicos entre produção e consumo culturais florescem as ações de medi-
ação em que atuam os difusores. Se a produção “só opera estando afinada”93 com o consumo, o
papel da mediação amplia-se justamente nesta equação. Acreditamos, portanto, que os difusores
têm poder no desenvolvimento da cultura bem como os atores da produção e os do consumo.

Eu como mediadora, ele como leitor, como usuário. Então, além
d’eu trazer o que ele quer, posso aplicar outras coisas que talvez ele
possa querer co nhecer mais. Então a difusão é muito poderosa por
isso. É um instrumento extremamente político na minha opinião.

Entrevistado 1. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) essa questão da comunicação se tornou, de fato, um tema muito
central no esforço político de estabelecer um diálogo (...)

Entrevistado 27. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Nesta direção, entendemos que a difusão das artes constrói, junto com a produção e com
o consumo, os sentidos da cultura. É nesta edificação conjunta de significações, assim como
percebemos nas propostas de mediação de Hall e de Martín-Barbero94, que verificamos a dimen-
são de importância dos processos de comunicação (e, portanto, dos processos de difusão) na
construção da produção e consumo culturais. 

A difusão é, afirmamos, um território tão importante como a produção e como o consumo,
com particularidades de atuação e protocolos específicos realizados por atores característicos
deste lugar de ação. Em tal condição, os consumidores da cultura são, como destino de muitos
destes esforços, uma forte evidência de como operam estes atores. Na intenção, portanto, de
compreender melhor os difusores e seus resultados, observamos os consumidores da cultura com
tal perspectiva.

43

O consumidor e os
difusores de cultura

Gisele JOrdãO

93 BACCEGA, Maria Aparecida. Inter-relações comunicação e consumo na trama cultural: o papel do sujeito ativo. In:
ROCHA, Rose e CARRASCOZA, João Anzanello (orgs). Consumo midiático e culturas da convergência. São Paulo: Miró
Editorial, 2011, p. 30.

94 HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Organização Liv Sovik; Tradução Adelaine La Guardia
Resende et al.. 1ª edição atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de
cartógrafo. Tradução Fidelina González. São Paulo: Edições Loyola, 2003. O
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Interesses

Acreditamos, de acordo com o que vimos nos processos de mediação, que a produção
da mensagem de comunicação, do enunciado, considera um interesse específico para sua cons -
trução. A eficácia do processo de comunicação depende diretamente deste interesse. De
antemão, quando há o interesse do consumidor95 (também chamado de enunciatário, se pensar-
mos que há diálogo entre produção e consumo) por algum tipo de assunto, há a atenção dire-
cionada para a ação do difusor.

Nível de interesse cotidiano nos temas abordados

Ao averiguarmos o interesse dos brasileiros sobre alguns temas que são entendidos como
resultantes da cultura, o assunto educação demonstrou-se o de maior adesão entre as temáticas
avaliadas, com 83% das declarações de interesse, seguido das artes (48%), do esporte (45%) e,
por último, da política (35%).

As artes, foco de todo o estudo do Panorama Setorial da Cultura Brasileira, apresentam
índices de interesses muito semelhantes ao esporte. Contudo, quando observamos o índice de fal -
ta de interesse (pouco ou nenhum interesse), o das artes (27%) é menor quando comparado ao do
esporte (33%).
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ARTE 48 25 27

POLÍTICA 35 24 41

EDUCAÇÃO 83 13 4

ESPORTES 45 22 33

Tem interesse Pouco ou nenhum interesseNeutro

%

%

%

%

95 No contexto apresentado, o emissor da mensagem que a constrói com o objetivo de atender a uma compreensão
específica, a uma audiência específica, que atribui a significação à mensagem, que constrói o seu sentido - sua mensagem
e forma estão condicionadas aos entendimentos e referências do público destino de sua mensagem - é chamado de
enunciador. Ainda se pode afirmar que o receptor que avalia e analisa a mensagem segundo suas referências,
percepções e repertório, reagirá de acordo com essa interpretação, interagirá com o emissor, apresentando-o como um
participante ativo do processo comunicativo, passando sua conceituação de receptor a enunciatário. Sendo assim, o
processo de produção da mensagem de comunicação, de produção do enunciado, considera um interlocutor ideal para
obter eficácia do seu processo de comunicação. Tal contexto fornece ao enunciatário uma espécie de co-autoria do
discurso construído visto que determina a sua constituição.

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649



Interesse pelas artes x gênero
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43,2%

56,8%

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 790

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 790

Quando observados os
respondentes que declararam ter
interesse por arte, verificamos
maioria feminina, com 57% dos
in teressados no tema.

Interesse pelas artes x faixa etária

%30,8 21 48,2

De 18 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 anos e +

Os entrevistados com mais de 40 anos de idade são os respon-
sáveis por quase 50% das declarações de interesse em artes. Quando
observamos a base pesquisada, podemos afirmar que temos uma maior
concentração de interesse nesta faixa etária. Por outro lado, verificamos
que a proporção de interessados na faixa etária entre 30 e 39 anos de
idade é menor, quando comparados ao universo, indicando menor in -
teresse pelo tema neste recorte.

Interesse pelas artes x classe socioeconômica

Já na observação pelas classes socioeconômicas, o interesse declarado por artes é menor
na classe socioeconômica C, quando comparada com o universo pesquisado. Pro por -
cionalmente, 43% dos respondentes que compõem essa faixa declararam interesse no tema ver-
sus 52% da B e 57% da A. Contudo, quando observamos dentro apenas da classe socioe-
conômica em questão, verificamos que o percentual dos respondentes que declaram não ter ne -
nhum ou pouco interesse no tema, descontadas as respostas neutras, é menor, com 31%.

A 57 23 20 %

B 52 24 24 %

C 43 26 31 %

Tem interesse Pouco ou nenhum interesseNeutro
Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 790



%

Quando observamos os processos de escolha e influência, verificamos que as experiên-
cias próprias, a ideia de diversão e o instigante são os principais fatores citados para a escolha
das práticas artísticas, corroborando com o que vimos no Panorama Setorial da Cultura Brasileira
2013|201496. Em todos estes casos, os fatores consolidam a experiência do próprio indivíduo
como prioridade para a decisão sobre práticas culturais. Neste sentido, percebemos que os divul-
gadores, um dos perfis entendidos como difusores, são menos importantes na escolha.

Influência do distribuidor percebida pelo consumidor

Influências percebidas

Processo de escolha para as práticas culturais
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Escolho pelas opiniões dos especialistas

concordo
totalmente

discordo
totalmente

Escolho pelo maior número de pessoas que já experimentou

Para escolher algo, importa a opinião dos meus amigos nas redes sociais

Escolho coisas que vão me provocar, me instigar

Escolho coisas para me divertir, esquecer dos problemas, parar de pensar

Escolho com base nas minhas experiências

2,8

2,8

2,8

3,3

3,9

3,9

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649

96 O principal benefício esperado pelo brasileiro no consumo das artes é que a atividade seja divertida, seguida por
práticas que proporcionem fortes emoções. Isso pode ser melhor entendido na 2ª edição de Panorama Setorial da Cultura
Brasileira, na página 73.

MASCULINO 7 29 37 16 11 %
FEMININO 8 30 38 15 9 %

NORTE 7 34 33 16 10 %
NORDESTE 9 27 40 14 10 %
SUDESTE 6 28 38 18 10 %

SUL 8 31 36 16 9 %
CENTRO-OESTE 9 33 34 12 12 %

A 9 33 33 21 4 %
B 8 33 35 15 9

C 7 26 40 15 12 %

TOTAL 8 29 37 16 10 %

Concordo totalmente

Nem concordo, nem discordo
Concordo parcialmente

Discordo totalmente
Discordo parcialmente

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649

51
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97 JORDÃO, G e ALLUCCI, R. R.. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2011|2012. São Paulo: Allucci e Associados,
2012.

E quem nunca confiou ao ponto de venda o desconhecimento de um produto ou de um
serviço? Os distribuidores culturais, assim como em qualquer setor de atividade, conferem alguma
reputação ou imagem aos bens culturais. Contudo, será que influenciam na decisão pelo con-
sumo de algo que não se conhece?

Quando perguntado “se não conheço o que vou assistir/comprar, o local de exibi -
ção/com pra é considerado como referência”, verificamos que os índices de concordância (37%)
são maiores que os de discordância (26%). Contudo, são idênticos estatisticamente aos neutros,ou
seja, que não concordam ou discordam com a afirmação realizada.

Quando fazemos o recorte de gênero, as mulheres tendem a concordar mais com a
influência exercida pelo local de venda/exposição/exibição, somando 38% de concordância
versus 36% de homens.

Examinadas as regiões, percebemos que a Centro-Oeste é a que mais valoriza o local,
com 42% das concordâncias, seguida pela região Norte, com 41%. Curiosamente, a região que
apresenta a maior concentração de produções97, a Sudeste, é a que menos valoriza a influência
deste ator, com 34% das menções de concordância.

No recorte socioeconômico percebemos a tendência da classe C (critério Brasil) ser
menos suscetível à influência da localização (33%).  

Interesse em arte x Influência do distribuidor percebida

Concordo totalmente

Nem concordo, nem discordo
Concordo parcialmente

Discordo totalmente
Discordo parcialmente

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1242

INTERESSADO
EM ARTE 9 33 34 15 9 %

NÃO INTERESSADO
EM ARTE 6 23 40 17 14 %

A influência do distribuidor, por sua vez, é mais percebida pelos indivíduos que declaram ter
interesse em arte, com 42% contra 29% daqueles que dizem não ter interesse cotidiano no tema.
Neste sentido, podemos inferir que a consciência do exercício de influência por parte dos locais de
distribuição dos bens culturais é maior entre aqueles que declaram importar-se com o tema. 

Como verificamos, a ideia de que há um exercício de seleção, de curadoria exercida
pelos difusores é mais clara para aqueles que estão mais próximos do tema artes.



A escola como difusora
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%

MASCULINO 67 %
FEMININO 70 %

NORTE 70 %
NORDESTE 71 %
SUDESTE 68 %

SUL 63 %
CENTRO-OESTE 69 %

A 61 %
B 68

C 70 %

TOTAL 69 %

Concordam
Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649

A escola é uma grande influência na formação de perspectivas sobre as artes. Quando
perguntados sobre a credibilidade do que foi visto em sala de aula, 69% dos respondentes ates-
tam concordar que as ofertas de práticas culturais com algum conteúdo que foi estudado em sala
de aula são bons conteúdos.

Este índice cresce entre as mulheres que, quando comparadas aos homens, tendem a con-
cordar mais, 70% versus 67%. É interessante notar, também, que entre os brasileiros as mulheres
são as de maior escolaridade, com maior percentual com ensino superior completo e maior taxa
de frequência escolar98.

Entre as regiões, o destaque é para a Sul que fica abaixo da média, com 63% dos respon-
dentes com a percepção sobre a influência da escola em suas decisões.

Nas classes socioeconômicas, o interessante é perceber que quanto menos favorecida,
maior a importância da escola nas decisões de consumo de artes. 61% dos respondentes da
classe A verificam que a escola é referência, 68% da B e 70% da C.

98 IBGE, IBGE. Censo demográfico 2010. IBGE: Insituto Brasileiro de Geografia e, 2010.



8,515,842,730,1

Interesse em arte x A escola como difusora
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Concordo totalmente

Nem concordo, nem discordo
Concordo parcialmente

Discordo totalmente
Discordo parcialmente

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1242

INTERESSADO
EM ARTE 2,9 %

NÃO INTERESSADO
EM ARTE 5,15,322,842,520,4 %

Entre os respondentes que declaram ter o interesse em arte, aproximadamente 73% con-
cordam total ou parcialmente que a escola, quando o assunto foi estudado em sala de aula, é
referência nas suas decisões de consumo cultural, contra aproximados 63% dos que declaram
não ter interesse no tema. Aqui, como já era esperado, apenas reforçamos a ideia da importân-
cia da curadoria de conhecimento realizada pela escola e sua responsabilidade para com os
brasileiros. 



Influências sofridas

Contudo, a influência percebida é diferente da influência ao qual estão sujeitos nossos
pesquisados. Para esta avaliação, observamos o consumo cultural dentro de casa, em três casos:
assistir filmes, escutar música e ler livros.

Frequência de consumo cultural dentro de casa

50

O
 c

o
n
su

m
id

o
r 

e
 o

s 
d
ifu

so
re

s 
d
e
 c

u
ltu

ra

Ver filmes/séries Ler livrosEscutar música
Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649

MAIS DE 1 VEZ 
POR SEMANA

92

82

30

%
%

%

1 VEZ 
POR SEMANA

15

7

11

%
%

%

2 A 3 VEZ 
POR MÊS

9

5

9

%
%

%

1 VEZ 
POR MÊS

5

2

12

%
% 33%

%

2%
1%

%

ENTRE 2 E 5 VEZES
POR ANO

5

14 %

MAIS DE 1 VEZ 
POR ANO OU

MENOS
13

NUNCA

8 %%

1%
2%

Verificamos que a atividade com maior frequência e adesão dos entrevistados é escutar
música, com mais 82% de respondentes que afirmam realizar a prática mais de uma vez por se -
ma na, seguida por assistir filmes e séries, com 62% dos entrevistados e, por fim, 30% das pessoas
declarando ler livros com frequência superior a uma vez por semana.

Independente das frequências declaradas, que aqui nos interessam menos, entender
como as pessoas decidem esses consumos foi nosso foco.

Quando perguntados sobre as fontes mais importantes para escolher tais práticas, verifica -
mos alguns pontos.



REVISTAS

MÉDIA 2

1 1 3

CADERNOS 
DE CULTURA

MÉDIA 3

Fonte mais importante para escolher
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INDICAÇÕES 
DE AMIGOS

MÉDIA 25

SITES
ESPECIALIZADOS

MÉDIA 18

INDICAÇÕES DE
PLATAFORMAS ONLINE/

STREAMING/
APLICATIVOS

MÉDIA 21

PROGRAMAS
DE TV

MÉDIA 8

DIVULGAÇÕES
OFICIAIS

MÉDIA 7

Ver filmes/séries

Ler livros
Escutar música

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649/Resposta única

3 1 6

18 17 40

29 15 19

13 8 3

13 8 3

19 22 12

Para a decisão sobre quais filmes
ou séries assistir, verificamos que as princi-
pais fontes são as indicações de platafor-
mas online especializadas, como por
exemplo Netflix, com 29% das citações,
seguidas por sites especializados, com
19% das declarações e indicações de ami-
gos, com 18%. 

Quando o assunto é escutar música,
os sites especializados tomam a dianteira,
com 22% das citações. Em segundo lugar,
como fonte mais importante, verificamos as
indicações de amigos, 17%, que são se -
gui das por indicações de plataformas
streaming, com 15%.

Já para a leitura de livros a fonte
com maior relevância para os pesquisados foram as indicações de amigos, com 40% das
citações, seguida de plataformas online, com 19% e sites especializados, com 12%.

Mesmo com baixa concordância dos respondentes sobre o número de pessoas que já teve
contato com determinado produto influenciar em suas decisões, como vimos no início deste capítu-
lo, as plataformas de conteúdo especializado, que trabalham com algoritmos que filtram indi-
cações por variáveis quantitativas, estão entre as três fontes mais importantes para qualquer um dos
consumos observados. São as mais citadas quando se trata de filmes, ficam em terceiro lugar para
a decisão sobre música e ganham o segundo lugar para a literatura.



% das citações3

% das citações15

Veículos citados
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Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649/Resposta única

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649/Resposta única

Das fontes mais citadas para filmes, Netflix aparece em 25% das citações diretas, TV a
cabo em 5% e o site Adoro cinema em 3% das citações dos pesquisados.

Quando se trata de música, aplicativos (Deezer e Spotify) receberam 16% das respostas,
Youtube esteve em 15% das declarações e Rádio e TV em 5%.

% das citações16

% das citações5
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Os atores do consumo e da produção culturais, como já discutido nas edições anteriores
do Panorama Setorial da Cultura Brasileira100, são atuantes nas redes no âmbito social, tanto
exercendo como sofrendo influência. As pesquisas sobre a dialogia produção-consumo evidenci-
am que a influência opera por conjunções entre diversos fatores. 

Em nossa coleta orientada para a cadeia produtiva da cultura, na perspectiva da comuni-
cação, pudemos perceber que os fatores que atuam nestas redes de influência organizam-se entre
informações institucionais, como anúncios publicitários, por exemplo, opiniões de especialistas,
como matérias em imprensa, por exemplo, e indicação de pessoas próximas. 

Entendemos, portanto, que em interações que visam à comunicação, troca e ajuda
mútua, e emerge a partir de interesses compartilhados e de situações vivenciadas101, a influência
opera de acordo com os perfis dos atores, seus interesses, e das conexões que tais atores desen-
volvem nas redes .

Alguns estudos da sociologia sugerem que as redes são formadas por fluxos formais e infor-
mais de comunicação. Na pesquisa da socióloga Kathy Kuipers102, essa sistematização é propos-
ta a partir do tipo de fontes e informações que constroem as interações. A rede formal compreende
a comunicação institucional, oficial, sobre determinado fato, instituição ou situação. Já as redes
informais são divididas em redes de amizade e redes de confiança. Nesta perspectiva, quanto
maior o alinhamento entre a rede formal e as redes inform ais, maior a chance de que o indivíduo se
identifique ou, em um nível mais elevado de envolvimento, internalize os valores e crenças associa-
dos àquela comunicação, o que se pode traduzir como um maior grau de influência103.
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Tipos de difusão

Gisele Jordão e renato PezzoTTi99

99 Com a contribuição de Vera Pasqualin e Leonardo Birche. Matérias jornalísticas de Renato Pezzotti, pesquisas e análises
de Gisele Jordão.

100 JORDÃO, G e ALLUCCI, R. R.. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2013|2014. São Paulo: Allucci e Associados,
2014. JORDÃO, G e ALLUCCI, R. R.. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2011|2012. São Paulo: Allucci e
Associados, 2012.

101 BASTOS, A.V.; SANTOS, M.V. Redes Sociais Informais e Compartilhamento de significados sobre mudança
organizacional. Revista Administração de Organizaçãos, vol.47, no.3, p.27-39, 2007, p. 29.

102 MARTEL, Frédéric. Smart. O que você não sabe sobre a internet. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
BARABÁSI, Albert-László. Linked. A nova ciência dos networks: como tudo está conectado a tudo e o que isso significa
para os negócios, relações sociais e ciências. São Paulo: Editora Leopardo, 2009. ESCOSTEGUY, Ana Carolina.
Circuitos de cultura/circuitos de comunicação: um protocolo analítico de integração da produção e da recepção.
Comunicação, mídia e consumo, 2007, vol. 4.11, p. 115-135.

103 KUIPERS, Kathy J.. Formal and Informal Network Coupling and Its Relationship to Workplace Attachment. Sociological
Perspectives. Thousand Oaks Volume 52, nº 4,  Winter 2009, p. 455-479. T
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As redes de amizade não obrigatoriamente representam confiança, mas são um impor-
tante apoio em termos de acolhimento, afeto, gosto e relações sociais. Já as redes de confiança,
são mais poderosas em termos de influência e podem respaldar o indivíduo para que assuma
riscos, o que não aconteceriam caso não estivesse amparado por esta rede. Isto acontece tam-
bém porque existe a ideia de que pela rede de confiança circulam informações privilegiadas que
não são encontradas em outras fontes e que, portanto, conferem menos risco às escolhas104.

Extrapolando as teorias consultadas105 para a cadeia produtiva da cultura, é evidente que
as redes informais têm um papel relevante no processo de decisão da produção cultural, na sua
forma de difusão e nas decisões de consumo dos produtos e serviços ofertados. Nesta dinâmica,
entra em jogo a comunicação institucional que deve estar alinhada com as redes informais para
proporcionar influência positiva e de acordo com as estratégias traçadas.

As redes sociais são estudadas desde a década de 1930106, mas seu comportamento
vem sendo alterado por conta do avanço no uso intensivo das tecnologias que proporcionam
uma nova realidade para as relações interpessoais. Entender esta dinâmica, cada dia mais com-
plexa, é um ponto chave para a produção e fruição dos produtos culturais. 

Durante algum tempo, acreditou-se que a internet seria a causa do fim de diversos serviços
e produtos – entre eles, os produtos culturais. A arte não é a mídia em si. Música nunca foi o vinil,
nem passou a ser o CD. A informação vinha dos jornais e revistas impressos, e hoje alcança um
público muito maior com a disseminação de notícias (verdadeiras ou não) pela internet. 

A vida digital evidenciou alterações nos âmbitos analógicos. O Uber não está acabando
com os táxis. A Amazon não exterminou outros varejistas. O AirBNB não fez com que a hotelaria
sumisse. A Apple Music não matou a indústria da música, bem como a Netflix não eliminou as
salas de cinema. A tecnologia não é o disruptor. É a possibilidade da ampliação de plataformas
e de novas formas de produzir e de consumir. 

A questão não é mais entender se a digitalização do analógico vai alterar as questões
cotidianas e, consequentemente, a arte. Isso já é consenso. O que parece mais adequado é
entender até onde isso vai – e como ela está modificando as relações. 

A “era smart” (smartphones, smartTVs e etc.) apresenta uma nova lógica de análise.
Considerando que os indivíduos possuem em seus devices possibilidades múltiplas de ofertas – e
também a possibilidade de protagonismo a partir da ‘cultura participativa’ – de informação, será
que podemos entender tais devices como centros culturais que competem com as ofertas físicas de
cultura? As modificam, complementam ou competem? Para isso, falaremos sobre os tipos de
difusão. 

Verificamos, portanto, nas abordagens que pesquisamos107, três tipos de fluxos de influên-
cia possíveis nas artes. I) aquele exercido pela massa, em que a quantidade de pessoas que con-
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o 104 KUIPERS, Kathy J.. Formal and Informal Network Coupling and Its Relationship to Workplace Attachment. Sociological
Perspectives. Thousand Oaks Volume 52, nº 4, Inverno de 2009, p. 455-479.

105 Especialmente nesta questão, verificamos teorias diversas de redes. Aqui, prevalece a teoria de Kuipers (2009), já
referenciada, que, com suas propostas aplicadas à administração e ambientes empresariais, avaliou fluxos de redes e
situações afins.

106 BASTOS, A.V.; SANTOS, M.V. Redes Sociais Informais e Compartilhamento de significados sobre mudança
organizacional. Revista Administração de Organizaçãos, vol.47, no.3, p.27-39, 2007, p. 29.

107 Aqui fazemos menção às teorias de rede e de mediação observadas em todo o percurso desta publicação.



28%17%45%10%

sumiu um produto artístico influencia na decisão de outras pessoas a também consumirem tal pro-
duto; II) o que se entusiasma pelo domínio do conhecimento e de informações, como críticos, jor-
nalistas, curadores e pessoas que detenham o conhecimento aprofundado sobre aquela lin-
guagem artística e, III) o fluxo exercido pelas afetividades, onde as pessoas são influenciadas por
amigos e pessoas próximas. 

Esses fluxos formam três tipos de rede de comunicação. A de confiança, na qual o ator se
permite correr riscos, abrindo mão do controle dos resultados e tornando-se dependente de outros
atores, como acontece a partir do algoritmo das redes sociais e a presença dos influenciadores
mediados por telas e plataformas digitais. A estratégica, cujo material é formado a partir de infor-
mações públicas, construídas por profissionais de comunicação e especialistas. A de amizade,
baseada na troca de afeto e socialização, como o velho e bom “boca em boca” que, no mundo
contemporâneo, soma-se às mensagens diretas ou grupos de WhatsApp.

Com base nisso, a pesquisa encontrou, entre a população brasileira, quatro tipos de per-
fis de reação à influência exercida e discutiu as perspectivas dos difusores em relação a estes
segmentos. 
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VOU COM A MAIORIA

MEUS AMIGOS QUE SABEM

TEM QUEM ENTENDA DAS COISAS

REDES SOCIAIS ONLINE SÃO O QUE IMPORTAM

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 1649
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os perfis de influência exercida
e os difusores

Na construção do diálogo entre produção e consumo apostamos, como supracitado, em
um território que se forma com a única intenção de mediar. Este território, assim como todos os ou -
tros da cadeia produtiva da cultura, é operado pelas lógicas capitalistas108, que desembocam na
utilização política de seu papel, que determinam suas maneiras de operar. Assim, desde esta
pers pectiva, o consumo serviu-nos de referência para entendermos a pauta dos difusores.

No consumo, percebemos que é uma conjunção entre diversos elementos, pessoais (inte -
resses) e externos (comunicação), que possibilitam o exercício da influência. Entre os difusores é
consenso que observar o comportamento do consumo é necessário para a construção de sua
atua ção que, por sua vez, impacta diretamente na produção. 

Porque os mediadores também são formados por essa academia,
por esse sistema, e às vezes eles não sabem nem indicar esses ou -
tros autores, essas outras pessoas que fazem essa literatura de algu-
ma forma. E a gente é ensinado a também não ter essa informação,
e isso passa despercebido, despercebido. E são escolhas políticas,
isso é político, muito político. 

Entrevistado 1. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Eu, antes, era a pessoa distribuidora, que fazia estratégia, que pen-
sava a campanha. Hoje, eu brinco que eu estou no lado dos fracos
e oprimidos, porque o produtor, ele, muitas vezes, fica à mercê do
distribuidor, que é quem tem o dinheiro, quem faz o aporte finan-
ceiro para a comercialização, para o budget de comercialização
do filme. 

Entrevistado 2. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Nós somos agentes políticos muito fortes. Nós fazemos política o
tempo inteiro. E nosso partido é a arte, a gente tem que entender
isso. (...) somos agentes políticos da sociedade. 

Entrevistado 22. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Primeiro que ele fosse uma voz do tempo, no vetor estético e no vetor
político, e tentando coordenar essas coisas. 

Entrevistado 31. Base qualitativa PSCB 2017|2018

108 JENKINS, Henry; GREEN, Joshua & FORD, Sam. Cultura da conexão: criando valor e significado por meio da mídia
propagável. São Paulo: Editora Aleph, 2014.
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Percebemos que há, entre eles, a consciência de que suas atividades são, em grande
medida, definidoras de cenários da cadeia produtiva da cultura. Nesta orientação, as noções
de ‘exercício político’ e ‘estratégia’ caminharam bastante associadas nas falas dos difusores
entrevistados. 

(...) que nós implementamos, nitidamente ali, uma estratégia de pro-
dução, difusão e circulação da música (...) então é uma estratégia
de governo que conseguiu mexer com produção, com difusão e
com circulação. 

Entrevistado 7. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) muita marca e muita agência quer falar de rua sem ir para a rua,
quer falar de classe C, sem pegar o metrô, sem pegar o trem.
Parece discurso político, mas é um discurso puro de marketing. Você
não tem como falar com a pessoa sem conhecer a necessidade
dela, o dia a dia. A gente vai muito para a rua. E mais do que isso,
a gente tem estabelecido redes de contatos com as comunidades,
com as diversas comunidades. 

Entrevistado 10. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) você tem que deixar claro para o autor que se monta uma
estratégia de lançamento, de marketing. 

Entrevistado 35. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Ah, puxa, esse artista fez um lançamento diferente. Olha só que
bacana. Uma estratégia diferente. Como eu posso usar isso na
minha? É mercado. É assim que os concorrentes e as empresas
fazem. 

Entrevistado 37. Base qualitativa PSCB 2017|2018

É fácil notar que as orientações que motivam esses difusores são, em grande medida, de
ordem mercadológica, dada a natureza do sistema em que tais realidades estão inseridas. 



Esse perfil caracteriza-se por escolher, prioritariamente, em função número de pessoas que
já experimentou determinada prática/bem cultural; quanto mais gente tiver comprado, assistido,
ouvido ou experimentado determinado bem, melhor.

Confia, tratando-se de veículos de comunicação, prioritariamente em revistas.

É o que sofre mais influência de movimentos políticos instituídos, contemporaneamente, em
plataformas digitais. 
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VOU COM A MAIORIA

REDES SOCIAIS ONLINE SÃO O QUE IMPORTAM

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 460

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 163

É o que mais se orienta por redes sociais e programas de TV para o consumo de práticas
culturais, que é abaixo da média do universo pesquisado.

É o grupo em que a diversão mais pesa nas escolhas de consumo artístico e o que menos
valoriza as indicações de amigos e os especialistas.

É o perfil mais jovem de todos, com 44% dos integrantes entre 18 e 29 anos, e com con-
centração maior de mulheres (58%).

o diálogo dos difusores com estes perfis
Os difusores concentrados no ambiente de volume e redes sociais falam muito em alinha -

mento com o jovem e, especialmente, na valorização de conteúdos orientados para a diversão e
para o status frente ao grupo.

(...) um olhar muito atento para cobertura de teatro, e as pessoas
não queriam (...) cobrir essa área, porque também muita gente
jovem, recém-formado, não gostava. Tinha um pouco essa aversão,
porque tinha todo um universo pop da música, ou do cinema, ou
das outras áreas, muito mais descoladas (...) 

Entrevistado 4. Base qualitativa PSCB 2017|2018



61

T
ip

o
s 

d
e
 d

ifu
sã

o

(...) eu só trago adolescente no teatro com coisas assim, às vezes,
stand up que não tem qualidade 100% (...)

Entrevistado 6. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) o público que pede, normalmente, é o público jovem, que tem
tempo de ficar pedindo nas redes sociais. Então se você for aten-
der esse povo, você vai ter para sempre Pitty, SuperCom, Fafá
Alasca e Plutão. 

Entrevistado 28. Base qualitativa PSCB 2017|2018

É então, neste contexto, que se verifica a ideia da influência direta das estruturas digitais (e
seu modus operandi). 

Além da noção de jovem, ainda, outra ideia frequentemente associada ao digital é o vo -
lume, a quantidade.

(...) isso ganhou outra proporção (...) o sistema digital propicia
isso (...)

Entrevistado 33. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Hoje tem muitos influenciadores. Muita gente jovem, muito novinhos,
assim (...) tanto que hoje as minhas ações são quase voltadas mais
para influencers do que para a imprensa. 

Entrevistado 36. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Estritamente entendemos que tais redes, estimuladas pelas relações digitais, podem ser
compreendidas nas noções de redes de confiança, ou seja, no ideal de que nestas fontes de infor-
mações existam informações exclusivas que, por alguma razão, permitem que nos arrisquemos
mais em situações que, talvez, não aceitássemos antes nos envolver. 

(...) é o fenômeno digital, do algoritmo que ele vai te trazendo essas
coisas. Eu acho só a ponta de um problema. Porque você começa a
não conseguir navegar em outras coisas, aquilo vai te fechando. 

Entrevistado 8. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) a gente não tem muita fé nessa construção do digital influencers,
apesar de serem a bola da vez. Ganham uma grana para falar de
um evento e podem gerar muito público para esse evento específi-
co. Mas a construção de uma imagem, ela demanda muito mais do
que isso. 

Entrevistado 17. Base qualitativa PSCB 2017|2018



Contudo, é na falsa noção de que estamos tomando contato com novas perspectivas que
vamos, cada vez mais, mergulhando no igual. Essas práticas são operadas por algoritmos que
nos retornam sempre um pouco mais do que já estamos em contato. 

A ideia do diverso ser ancorada apenas por semelhantes é um tanto paradoxal: quanto
mais falamos sobre diversidade, menos tomamos contato com ela e, portanto, menos toleramos o
diferente.

Eu estou falando do Whatsapp, eu estou falando do Facebook, e
por aí vai. Estamos em contato muito intenso com esse tipo de mídia
social. Mesmo que eu não queira assumir que o Facebook me influ-
encia, eu estou em contato com ele, talvez horas do meu dia. Por
mais que eu tente resistir. Porque muito da nossa comunicação que
antes o telefone fazia, está no Facebook. Muito do que o e-mail
fazia, hoje está no Facebook. Muito do que os encontros téte-a-téte,
hoje são feitos via mensagens do Facebook, enfim. E quando a
gente entra ali, aquilo é um meio de comunicação extremamente
poderoso, dinâmico, e que nos inunda com muita informação.
Então, é difícil dizer que você não está sendo influenciado por aqui-
lo. Tenho que assumir que me influencia. Mais do que o jornal, um
dia, me influenciou. Ou mais do que, talvez, a televisão tenha in -
fluen ciado. 

Entrevistado 16. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Porém, é na comunicação digital que está sediada hoje boa parte de nossas atenções: do
produtor ao consumidor, com foco no difusor. Ou seja, aqui encontramos os públicos que se mobi-
lizam pelas redes de confiança (e consequentemente os difusores que trabalham por elas). Sim, o
ator se permite correr riscos. Ele abre mão do controle dos resultados e torna-se dependente de
outro ator. Isso se dá de diferentes formas: a partir do algoritmo das redes sociais ou da presença
dos influenciadores de um tempo moderno, criadores ou não de conteúdo. 

Tais redes, como vimos, mobilizam dois dos perfis: o mais jovem de todos, que possui
escasso consumo artístico mas se orienta, preferencialmente, por aqueles eventos disseminados
pelas redes sociais (Redes sociais online são o que importam), e aqueles que escolhem suas práti-
cas culturais a partir do endosso de outras pessoas (Vou com a maioria).
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o mundo mudou
Você confia nas outras pessoas? Se não, saiba que não está sozinho nessa. Apenas 7%

dos brasileiros confia nos outros. Esse foi o resultado da medição realizada em 2017 pelo Instituto
Latinobarômetro109, uma organização não-governamental que promove diversos tipos de
pesquisas relativas à confiança na América Latina. 

Mesmo com tanta suspeita, a população global está na era da economia do compar -
tilhamento. Dividimos nossos bens por meio de aplicativos – espaços nos carros, pelo Uber; nos-
sas casas, pelo AirBNB e até nossa própria comida, pelo Meal Sharing. 

A informação, um dos bens mais preciosos da nossa época, é compartilhada de outra
forma. Segundo dados de fevereiro de 2018 do IBGE, quase 120 milhões de brasileiros têm
acesso à internet110 – e é da web que vem grande parte do conhecimento nacional. 

Segundo estudo da consultoria eMarketer, o Brasil já é o país onde mais se consome infor-
mações das redes sociais111. E tais compartilhamentos chegam aos amigos, seguidores e fãs
seguindo a lógica dos famosos algoritmos. Eles (os algoritmos) utilizam variáveis matemáticas e
processos (parecidos, mas com diferenças marcantes) para se alcançar um objetivo, com
decisões tomadas por meio de um software, de forma automática. 

Sim, todas as publicações nas nossas redes sociais – sejam elas o Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn ou outra – dependem de uma escolha matemática para ser vista por outras pes-
soas. E essa escolha tem mudado o mundo. 

Em entrevista ao caderno Link, do jornal O Estado de S. Paulo112, o professor de Ciências
da Computação da Universidade de Washington, Pedro Domingos, reforçou que “os algoritmos
têm um grande papel nas escolhas das pessoas hoje em dia: eles determinam o que vemos no
Google, escolhem três quartos dos filmes assistidos no Netflix e sugerem um terço de tudo o que é
comprado na Amazon”. 

Mas os próprios cientistas da computação acreditam que isso possa ser perigoso. A
matemática norte-americana Cathy O’Neil, autora do livro “Weapons of Math Destruction”, afir-
mou na mesma reportagem que “os algoritmos são feitos para beneficiar quem está por trás dele”.
Ainda fez uma ressalva: “os algoritmos têm sido utilizados para separar vencedores de perde-
dores na internet”.

É evidente que a população em geral ainda tem o “livre-arbítrio” para escolher o que pre -
fere acompanhar em sua timeline do Facebook, quais fotos curtir no Instagram ou ouvir uma das
30 milhões de músicas do Spotify. Mas quem se nega a ver um filme que aparece como “99%
recomendado” na Netflix?

Segundo a própria plataforma de vídeos, mais de 80% dos conteúdos são descobertos
por meio de recomendações. E eles são escolhidos a partir da programação de algumas situa -
ções, como no caso de um usuário do serviço ter curtido vídeos com as mesmas características do
que outros, como tramas, atores, diretores e roteiros.
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109 Acesso: https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/so-7-dos-brasileiros-confiam-nos-outros-como-superar-a-desconfianca-
0v4qlubk0vbqvotrm8na4rqj5/

110 Acesso: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-
internet-diz-ibge.ghtml

111 Acesso: https://forbes.uol.com.br/fotos/2016/06/brasil-e-o-maior-usuario-de-redes-sociais-da-america-latina/

112 Acesso: https://link.estadao.com.br/noticias/geral,o-lado-obscuro-da-era-dos-algoritmos,70002134623



Mas por que tudo isso? Carlos Gomez-Uribe, que atuou como vice-presidente de ino-
vação de produtos da Netflix entre março de 2010 e dezembro de 2016, explicou ao
Tecnoblog113 que tais recomendações precisam ser exatas porque isso é o que fideliza o usuário
ao serviço. “Quando um membro inicia uma sessão e nós ajudamos que esse membro encontre
algo atraente dentro de alguns segundos, isso previne que ele abandone o nosso serviço por
outra alternativa de entretenimento”, reforçou. 

Coincidência? Nenhuma. E também não há nenhuma coincidência ao saber que, entre
janeiro de 2017 e maio de 2018, logo após deixar a companhia de streaming de vídeos, o
próprio Uribe foi diretor do centro de ciências de dados do Facebook. 

Os números totais da rede social de Mark Zuckerberg são impressionantes. Apesar de ter
contabilizado uma queda recente de usuários nos Estados Unidos e no Canadá no final de
2017, a rede social viu sua base de usuários mensais chegar a 2,1 bilhões de pessoas – um
crescimento de 14% se compararmos o ano de 2017 com 2016. O número de usuários ativos,
em 2017, alcançava 1,4 bilhão.

Mas o Facebook tem passado por maus bocados – se é que podemos tratar o assunto
desta maneira. Em março de 2018, um grande escândalo atingiu a companhia, quando um ex-
funcionário da Cambridge Analytica revelou que a consultoria havia captado dados de pessoas
que realizavam os “engraçadinhos” testes de personalidade e suas curtidas. 

Essas informações revelaram o perfil psicológico completo de cerca de 90 milhões de
usuários da rede social114. Tais pessoas passaram a receber propaganda eleitoral altamente per-
sonalizada, que podem ter influenciado nos resultados da campanha presidencial que elegeu
Donald Trump como presidente dos EUA, em 2016, e do Brexit, plebiscito que levou o Reino
Unido a deixar a União Europeia. Desde então, o Facebook investigou milhares de aplicativos,
averiguação que acabou com a suspensão de mais de 400 aplicativos.

Logo após a tormenta, a União Europeia colocou em vigor o Regulamento Geral de
Proteção de Dados (GDPR, da sigla em inglês), lei aprovada em 2016 e que regulamenta a pro-
teção dos dados de pessoas físicas que estão nos 28 países da União Europeia, além de
Noruega, Islândia e Liechtenstein. 

Na prática, ele regulamenta a maneira como empresas lidam com os dados de seus
usuários. Ou seja: tem influência direta no que você vê – ou deixa de ver – em sites e, principal-
mente, nas redes sociais. O algoritmo ganhou um belo vigia e o conteúdo disseminado pela web
pode alcançar mais pessoas.

Mas outros fantasmas têm assustado quem acompanha o dia a dia das redes (e sua
matemática). Segundo o El País, entramos na era em que robôs passam a influenciar humanos115.
Já existem influenciadores criados a partir de inteligência artificial, personas criadas digitalmente
e que já são utilizados por marcas como Dior, Prada e Supreme.
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113 Acesso: https://tecnoblog.net/191786/netflix-algoritmo-recomendacoes/

114 Acesso: https://tecnologia.uol.com.br/listas/o-que-sabemos-do-escandalo-do-facebook-e-por-que-voce-deve-se-preocupar.htm

115 Acesso em https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/07/tecnologia/1533637654_599392.html



Miquela Sousa, por exemplo, “é” uma garota de 19 anos, com cabelos escuros e sardas.
Curte usar roupa esportiva e está envolvida em causas sociais. Publica posts no Instagram quase
todos os dias, onde mostra sua vida aos seus 1,4 milhões de seguidores116. Recentemente, esteve
no desfile da Prada em Milão e mostrou os bastidores da nova coleção em primeira mão. Mas Lil
Miquela, como ela é chamada, é uma robô virtual criada por uma start-up. 

A influência não para por aqui. Em entrevista por e-mail ao portal UOL117(!), Miquela con-
tou que “tem uma ligação forte com o Brasil” e que o lifestyle brazuca não só a “inspira” na
maneira como ela se veste, mas também como ela enxerga o mundo. 

Além de tudo isso, o Brasil exerce forte influência sobre sua música: “Cresci com o meu pai
tocando música brasileira em toda a casa. Eu me apaixonei pela voz de Ivete Sangalo e ela sem-
pre foi uma heroína pra mim”. Em 2017, o single “Not Mine”, de Miquela, foi um dos destaques
do ano no Spotify. A nova era chegou.
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116 Acesso em https://www.instagram.com/lilmiquela

117 Acesso em https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/03/16/garota-fashionista-gerada-por-computador-
bomba-nas-redes-sociais.htm
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“Algoritmos são feitos
por pessoas”

Pyr Marcondes é jornalista, consultor e autor.
Foi repórter da revista IstoÉ, do Jornal da
Tarde e da Revista Playboy. Foi sócio e dire-
tor de criação na agência de publicidade
Grottera & Cia, da rede TBWA, durante 10
anos. Atuou como Country Manager do por-
tal StarMedia no Brasil e ajudou a fundar
empresas como a Digital Strategy, consulto-
ria pioneira em marketing e comunicação
digital no País; a FUN Generation, empresa
de mobile marketing, e a Superbrands Brasil.
Foi diretor-geral da Plataforma Proxxima, do
Grupo Meio & Mensagem, onde hoje atua
como diretor geral da M&M Consulting,
empresa de consultoria e negócios para a
indústria do marketing digital. 



PSCB - A influência dos algoritmos tem mudado a maneira como a população recebe
informação. A transformação digital mudou a vida das pessoas?

Pyr Marcondes - O algoritmo é um composto de equações matemáticas. Ele tem uma ló -
gica precisa, que independe da gerência humana. Mas não podemos esquecer que os algo -
ritmos são preparados por pessoas – em geral, engenheiros de dados, que conhecem bem essa
lógica. Ele nada mais é do que a colagem de vários raciocínios matemáticos, que são condensa-
dos. Como ele é uma das bases da inteligência artificial (IA) e do machine learning, o algoritmo
não é estanque. Ele sofre uma evolução natural, que acontece a partir do seu uso, da experimen-
tação e da aplicação dele na prática. Isso sempre a partir do uso das pessoas. Quanto mais o uti-
lizarmos, mais ele muda.

PSCB - Ele muda a sabor do que?  

Marcondes - Ele muda a partir das preferências. E é aí que ele passa a influenciar nos con-
teúdos que as plataformas distribuem. Todas essas grandes plataformas distribuidoras de conteú-
do usam uma lógica parecida. Cada uma delas tem uma sabedoria diferente, mas a IA reage a
partir de seu público. Isso é válido tanto para e-commerce quanto para a distribuição de um con-
teúdo cultural. A vantagem disso é que muita gente que talvez não tivesse acesso a determinados
conteúdos, passam a recebê-lo graças a esse mecanismo. Talvez sejam oferecidos conteúdos que
eles não procurariam, mas que têm a ver com o perfil sociodemográfico de cada um, com o que
os amigos deles pesquisam, e etc.
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PSCB - Mas isso tem seus pontos positivos e negativos...

Marcondes - Sim. Por um lado, essa “sabedoria” beneficia a difusão da cultura, com a
vantagem de semelhança de perfis. Eu gosto de jazz, por exemplo, e recebo um monte de ofertas
de jazz – mas não recebo nada de pagode. Isso pode ser considerado algo bom...Mas por que
não posso receber algo de pagode? Isso faz uma ponte para um outro lado, que talvez não seja
tão bom, que é o lado da segmentação total, quase que “viciada”, como se fosse uma bolha. Os
distribuidores não me mandam informações sobre temas que não tenho contato. Todas as
plataformas podem influenciar para que eu receba determinado conteúdo – o que pode também
ser utilizado para o “lado negro da força”. Isso é a habilidade da tecnologia ser adaptada a
determinados fins. 

PSCB - Eles, assim, decidem o que grande parcela da população tem acesso. Te
parece certo?

Marcondes - Está na mão desses grandes players decidirem o que deve ser (ou não) dis-
tribuído. Mas fica a questão: o quanto os engenheiros dessas empresas sabem da cultura
brasileira a ponto de terem tal poder nas mãos? Deles serem, até certo ponto, os curadores da dis-
tribuição de informações. Tecnologicamente, eles detêm esse poder. Eticamente, eles poderiam
fazer isso? Entramos, então, em aspectos jurídicos muito extensos, e que ainda não são aborda-
dos por aqui.

PSCB - Aqui entramos numa plataforma de distribuição de conteúdo de “amigos”
como o WhatsApp. Você acha que esses grupos podem se tornar curadores ainda maiores
de informação? Tem até gente que paga para receber essa curadoria.

Marcondes - Sim, esses grupos já existem. Hoje, você pode até usar esse recurso e sele-
cionar o que quer receber. O WhatsApp é uma plataforma extremamente relevante. Seu princípio
é parecido com o de outras redes: uma comunidade formada por pessoas amigas, familiares ou
conhecidos – que gostam (ou não) do mesmo assunto. Mas se eu gosto de você e recebo algo de
ti, eu leio, clico e até mesmo encaminho para outros amigos. O raciocínio em rede é fantástico.
São malhas de comunidade que se entrelaçam e que vão difundindo informação entre si. Isso é
bom ou ruim? Eu acho bom. Quanto mais conseguirmos divulgar novas informações, melhor para
a população.

PSCB - Neste momento entram os influenciadores, que atingem os mais diferentes per-
fis. Como eles atuam nessas malhas de comunidades?

Marcondes - Hoje temos dois tipos. O micro influenciador, que é o cara que tem um
número mais restrito de seguidores, mas é expert em determinados temas. Se eu somar minhas
plataformas, por exemplo, tenho cerca de 20 mil pessoas que, de alguma forma, se relacionam
comigo. Uso isso de forma profissional. Não é muito se compararmos a toda web, mas são pes-
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“Há um lado que talvez não seja tão bom:
o da segmentação total”

“O raciocínio em rede é fantástico”



soas que gostam do que eu penso, do que eu digo. Uma vez que você tem centenas de micro
influenciadores, algo que é um fenômeno mais recente, pode influenciar boa parte da popu-
lação. O influenciador também pode ser ou não um autor de conteúdo, um “creator”, que cria
conteúdo e não só compartilha o que vê. Por exemplo: se ele é um cara de games, ele é muito
famoso na comunidade dele. Se ele resolver falar de samba, a informação vai passar meio bati-
da, por ele não ser um influenciador cultural.

PSCB - Mesmo assim, de certa forma, todos têm sua influência no consumo de cultura?

Marcondes - Todos esses mecanismos de que estamos falando (desde o algoritmo, que é
“máquina mais matemática”, até pessoas comuns) são uma complexa massa de coisas novas.
Independente disso, sem dúvida nenhuma, todos eles influenciam os mecanismos de difusão da
cultura. Temos os jornalistas, por exemplo, que se tornaram influenciadores. Eles trabalham em
nichos – e possuem determinados limites de alcance. A rede é muito grande. Intelectuais, que são
muito especializados, influenciam determinada comunidade que, por vezes, é mais decisiva na
hora do consumo cultural. Mas, dificilmente, um deles vai mudar a história do consumo de
pagode no País, por exemplo. Quem vai mudar a história do pagode no País são os grandes
pagodeiros, que possuem milhões de seguidores.

PSCB - E como os grandes grupos de comunicação entram (ou saem) dessa história?

Marcondes - Muitos dos grandes veículos estão perdendo um pedaço da história que os
fariam ainda mais influentes do que eles eram – ainda mais com a difusão que a internet permite.
Essa disseminação em rede é muito ampla e eles não souberam entrar nessa. A vitória recente do
New York Times, por exemplo, é não ter quebrado. Eles ainda se olham como um jornal, uma
mídia impressa, e isso é um problema. Eles deveriam ver o mundo como o Google olha.
Continuam tendo influência? Sem dúvida nenhuma, e uma influência que alcança o mundo
inteiro. Os grandes grupos de comunicação têm um poder importante. São âncoras da verdade.
Se saírem dos seus nichos, por exemplo, e alcançarem jovens de 15 anos de idade, se con-
seguirem expandir suas fronteiras, poderão ter muito mais sucesso. Mas, hoje, estão perdendo,
gradualmente, sua capacidade de influenciar.
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“Os grandes grupos de comunicação
são âncoras da verdade”

“Todos os mecanismos influenciam fortemente
na difusão da cultura”



O que está matando
as revistas e

transformando as
relações públicas

70

Pedro Tourinho, head de
relações públicas e influen cia -
 dores da Soko e sócio-diretor
da Map Brasil.



No rastro do anúncio da reestruturação da Editora Abril, em agosto de 2018, que
tirou de circulação diversas publicações tradicionais do mercado e tristemente demitiu cente-
nas de profissionais, majoritariamente jornalistas, não tenho receio algum em afirmar: essas
publicações estão morrendo por falta de engajamento.

Engajamento é a palavra que define, hoje, um conjunto de sinais de que seu conteúdo
não só é relevante – mas que também é acessado, lido, comentado, compartilhado e, se
tudo der certo, remixado. E são vários os elementos que garantem esse engajamento.

Engajamento tem a ver com forma de apresentar o conteúdo em si. O Twitter revolucio-
nou a questão apostando em poucos caracteres e em contexto. São frases rápidas, bem
escritas, que forçam o autor a escolher melhor cada palavra, visualizadas na hora exata em
que são postadas, normalmente no momento preciso em que o assunto está quente. Acontece
seja porque está numa hashtag nos trending topics, seja porque a final do MasterChef está
passando na TV.
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As notícias são entregues nos seus smartphones 
por recomendações de amigos, conhecidos ou familiares.

Engajamento também tem a ver com algoritmo. Facebook, Netflix, essa turma de
novos players digitais utiliza algoritmos que analisam nosso hábito de consumo de conteúdo
para entregar para a gente exatamente o que queremos ver: são as bolhas de consumo de
conteúdo/notícias. Considerar os dados do que está sendo lido, e como o conteúdo está
sendo consumido, mensurar essas bolhas de conteúdo antes de colocar uma história na rua,
são fundamentais para garantir o engajamento. Ou seja, hoje, para criar conteúdo com
garantia de entrar também nessas conversas e ocupar essas bolhas, não basta ser criativo,
tem que entender de algoritmo.

Falando em entrar nas conversas e ocupar bolhas, hoje depende também de engaja-
mento a forma como as notícias chegam às pessoas – principalmente no Brasil. De acordo
com um estudo conduzido pelo Instituto Reuters de Jornalismo em 2018, 48% dos brasileiros
ficam sabendo de notícias pelo WhatsApp. Em países como Estados Unidos e Inglaterra, os
números são bem diferentes: apenas 3% e 5% dos entrevistados, respectivamente, veem apps
de mensagens como fonte de notícias. 

Ora, vejam só, não só ninguém vai mais numa banca de revista para saber o que está
acontecendo, como também as pessoas deixaram de abrir um jornal para acompanhar as
últimas do dia. As notícias são entregues nos seus smartphones por recomendações de ami-
gos, conhecidos ou familiares.

Se a taxa de assinantes de jornais e revistas impressas caem vertiginosamente, hoje
você tem todo um “submundo” de assinatura de grupos de WhatsApp. São pessoas que
pagam de 10 a 15 reais por mês para participar de grupos que vão desde informações do
trânsito, música sertaneja, curadoria de memes, informações sobre futebol, etc. 

Essas pessoas pagam para estar num ambiente onde possam debater o assunto ape-
nas com quem tem os mesmos interesses, para receber conteúdo relevante e, acima de tudo,
para receber no seu próprio smartphone – em primeira mão – algo que eles mesmos possam
encami nhar dentro dos demais grupos em que participam. 

O chamado “dark social”, ambientes fechados de trocas de mensagens como
Whatsapp, Telegram e grupos privados de Facebook já são, no Brasil, a grande fonte de
conteúdo e notícias para a maioria dos brasileiros. 

Doa a quem doer.

As revistas, que reinaram sozinhas como donas do conteúdo (e da relevância) no pas -
sado, acabaram ficando tecnologicamente para trás, com uma estrutura organizacional
pesada, do tempo em que uma página de revista eventualmente tinha preço de anúncio de
TV, com seus editores e “chefes de redação-celebridades” – além de executivos que não en -
xergaram a força de engajamento dos novos textos sendo produzidos nas redes sociais. Uma
gigante resistência dessas instituições de engajarem nesse novo mundo. 

Hoje, para muitos, Hugo Gloss é mais influente do que a Veja. Gabriela Pugliese, so -
zinha, é mais relevante, influente (e lucrativa) que a finada revista Boa Forma. 



Todos sabemos que o jornalismo tradicional nunca fez tanta falta. Em tempos de fake
news, talvez o jornalismo tradicional (e bem feito) nunca tenha sido tão importante. Mas o
mundo que vivemos, infelizmente, é assim. Esse contexto atual, na prática, não tem nada a
ver com o conteúdo – mas sim com a capacidade que o conteúdo tem de engajar. E com a
nossa, de nos adaptar.

Quando falamos de engajamento, não me refiro apenas à capacidade de conexão
do texto, mas também na coragem que essas empresas precisam ter para engajar num novo
modelo de negócio. 

A Cosmopolitan, por exemplo, tornou-se uma revista extremamente relevante para o
seu segmento no país, caminho que a Glamour e outras também estão trilhando. Mas se a
área co mer cial (ou a tecnologia comercial) não acompanha, então o que fazer?

Os velhos modelos não nos levam a trilhar novos caminhos: é justamente o oposto. E
toda estrutura comercial dessas publicações impressa nos levava, enquanto agências de
comunicação, a comprar uma mídia que não faz mais o menor sentido. Dificilmente eles
sabem vender outra coisa que não página de revista – assim como muitas agências também
dificilmente sabem comprar além disso. 

Comunicação ainda se faz muito com relacionamento (ou engajamento...) do que
com aquisição de pacote de mídia. O que mudam são os agentes, os formatos e, principal-
mente, o propósito.

Nesse cenário, agências de publicidade não podem mais se estruturar à sombra da
mídia paga, assim como assessorias de imprensa (hoje, “agências de PR”) não podem se
orien tar pela pauta no impresso. 

Precisamos focar recursos em criar assets que garantam uma mensagem com quali-
dade criativa e com grande capacidade de engajamento. Ponto. Pode ser uma série de posts
temáticos, pode ser uma maneira inovadora de contar uma história, pode ser um meme que
precise de um empurrãozinho editorial, pode ser a foto de um outdoor. E, claro, prever e am -
pliar o engajamento dessa foto com a ajuda de dados e algoritmos. O fato é que o que está
matando as revistas também está transformando as Relações Públicas como conhecemos.

Um mundo inteiro se abre: nunca se consumiu tanto conteúdo, nunca se compartilhou
tanto conteúdo e nunca houve tanta tecnologia disponível a favor da criatividade.

Olhando por esse prisma, um mundo inteiro de possibilidades se abre, pois, afinal de
contas, nunca se consumiu tanto conteúdo, nunca se compartilhou tanto conteúdo, nunca
houve tanta tecnologia disponível a favor da criatividade e da distribuição de conteúdo e, ao
mesmo tempo, nunca as marcas valorizaram tanto earned media e PR. 

São novos tempos. E novos modelos são necessários para nos levar a trilhar novos
cami nhos. Foram desafios assim que transformaram a indústria da televisão, antes dita como
moribunda e que, pós-streaming, tornou-se a mina de ouro do entretenimento. 

Ainda há essa possibilidade para o mercado editorial. Mas não, nunca e jamais sem
engajamento.
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É fato: o que está matando as revistas também
está transformando as Relações Públicas como conhecemos.



TEM QUEM ENTENDA DAS COISAS
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Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 288

O grupo mais conectado com práticas culturais é, certamente, este. É o que mais consome
práticas culturais e o que mais declara interesse por artes.

Caracteriza-se por ser o segmento que mais valoriza cadernos e guias de cultura e sites
especializados. É o que menos se informa por divulgação oficial para sua decisão de consumo e,
também, o que é menos influenciado por movimentos políticos.

Tem maior concentração de homens. É, ainda, o grupo mais velho, com 44% de concen-
tração de pessoas entre 46 e 65 anos. Talvez por isso, este segmento é o de maior renda entre os
três grupos e mora, prioritariamente, no Sudeste. 

O diálogo dos difusores com este perfil
É neste grupo que as lógicas de redes estratégicas de conhecimento se estabelecem,

aquelas formadas por informações públicas construídas por profissionais de comunicação e espe-
cialistas nas áreas em questão, aqui, especialistas em artes.  

Neste caso é interessante perceber que os especialistas podem estar no espaço de
exibição/venda, na escola, nos espaços de mídia ou em quaisquer outros lugares. 

(...) foi uma experiência de curadoria para o espaço. Aí, no caso,
recebendo projetos e selecionando e pensando esse espaço
específico. 

Entrevistado 4. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) trabalhou muito tempo, está na área cultural há muito tempo, e
ele tem um conhecimento muito grande (...) ele faz a curadoria da
programação do teatro (...)

Entrevistado 6. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) eu acho que não é muito diferente do que sempre foi assim, ter
uma autoridade, vamos dizer, um estudioso ou alguém que tem
algum tipo de autoridade (...) para falar sobre aquilo e que possa te
fazer uma curadoria.

Entrevistado 8. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Mas na hora de levar esses assuntos para a rua, a gente se cerca de
(...) especialistas nesses temas. 

Entrevistado 10. Base qualitativa PSCB 2017|2018
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(...) eu acho que a curadoria tem que estar em sintonia com o
momento (...)
É você entender uma plataforma de transformação social, através
de escolhas estéticas, de discursos, mas, também, de escolhas do
que ele se dá uma mobilização social. 

Entrevistado 22. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Aqui, o que institui a qualidade da informação, no entendimento dos atores de consumo, é
a história e a experiência instituída pelos produtores ou mesmo pelos difusores e não a plataforma
em que estão. Apenas os que têm visão especializada do todo podem, neste caso, fazer uma
seleção pertinente, à qual chamaremos, desde agora, de curadoria de especialidade.

Eu acho que assim, não pode existir um critério que seja absoluto
(...) não é uma medida real e concreta. Então, eu gosto de conside -
rar, em princípio, assim, o alvo a que se destina a curadoria, como
sendo o critério maior que eu tenho que obedecer. Enfim, tentar iden-
tificar quais sejam os requisitos para essa finalidade que está sendo
feita essa curadoria, como sendo o critério principal. Ou seja, eu ser
apenas um filtro de adequação. E não um filtro “estético” ou “de
qualidade”.

Entrevistado 16. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) esse processo chamado curadoria, que nasce porque existem,
agora, nos últimos 20 anos, talvez, uma forma recente, esses
processos de seleção via edital. Muito republicano, muito moderno,
como uma forma de usar o dinheiro público a favor das artes, mas
que contém, em si, esse erro que se chama processos de seleção
(...) Ou seja, o processo de curadoria que eu faço, eu não consi -
dero ele pertinente. Ele é só uma solução burocrática de como usar
bem o dinheiro público. 

Entrevistado 17. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Se entende que uma curadoria é livre. Mas a gente sabe que não é
assim que funciona, você tem ali subentendidos, que você tem ali
perfil de festival, critérios, historicamente se dá assim, ou tem essa
tradição, tem esse pressuposto, ou tem esse eixo. 

Entrevistado 31. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Não obstante, não podemos deixar de observar que qualquer curadoria (ou processo de
seleção), mesmo a de especialidade, responde a critérios estabelecidos por algum dos atores da
cadeia produtiva, sejam viabilizadores, agente ou consumidores.



A importância da curadoria de especialidade
Sim, engajamento é tudo para manter o conteúdo ativo. Um último estudo da Mintel, agên-

cia de inteligência de mercado, apontou que três em cada cinco (65%) brasileiros utilizam as
redes sociais como sua principal fonte de informação. Nada menos do que sete em dez (73%)
dizem que gostam de acompanhar notícias e artigos nessas redes.

Mas outros dados do estudo chamam atenção. Nada menos do que um em cada cinco
brasileiros (22%)118 afirma ter deletado alguma conta de rede social entre os meses de abril de
2017 e abril de 2018. A porcentagem entre os usuários de redes sociais com idade entre 18 e
24 anos que mencionaram ter realizado tal prática chega a 27%. 

“Uma das hipóteses para a exclusão de contas é que as pessoas estejam tentando passar
mais tempo desconectadas. Os consumidores estão começando a perceber que o uso excessivo
de celulares pode se tornar um vício e ser prejudicial à saúde. Há alguns canais sociais e aplica-
tivos que estão disponibilizando ferramentas para que seja possível monitorar o tempo gasto
navegando por eles”, explica Ana Paula Gilsogamo, especialista em Pesquisa de Consumo, da
Mintel, em relatório da companhia.

As fake news entram com um papel relevante nessa jornada. “Elas podem impactar como
as mídias sociais são vistas como fonte de informação, o que põe pressão nessas empresas e
meios de comunicação para que combatam o problema e eduquem os usuários para identificar
conteúdo malicioso”, afirma Gilsogamo.

Surge, aqui, o nosso segundo perfil de rede: o estratégico. Nele, o público tem entre 46 e
65 anos (44%), possui a maior renda entre os três grupos estudados e mora, prioritariamente, no
Sudeste. É o grupo que mais realiza práticas culturais – e é o mais antenado às novidades.
Orientam-se por cadernos de cultura de grandes veículos de comunicação e sites especializados,
mas passaram, recentemente, a confiar em colunistas e micro-influenciadores especializados em
cultura. 

Essa parcela da população está se adequando à mudança recente sofrida da mídia –
momento em que os grandes grupos de comunicação perderam parcelas importantes da sua
renda. Os anunciantes já não adquirem os velhos pacotes comerciais de mídia, com a entrega
tão e somente de páginas e mais páginas de publicidade nos veículos impressos. 

De 2015 a 2017, a redução na circulação média diária impressa dos principais jornais
diários do Brasil foi de 520 mil exemplares. O levantamento realizado pelo portal Poder360119,
com base nos números do Instituto Verificador de Circulação (IVC), considerou, em ordem de
tiragem impressa, os jornais Super Notícia (MG), O Globo (RJ), Folha de S. Paulo (SP), Estado de
S. Paulo (SP), Zero Hora (RS), Valor Econômico (SP), Correio Braziliense (DF), O Estado de Minas
(MG), A Tarde (BA) e O Povo (CE). Ainda incluiu o periódico Gazeta do Povo (PR), que deixou de
circular em versão impressa diária em 2017, mostrando um caminho que pode ser uma alternati-
va a alguns grupos. 
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118 Acesso em http://brasil.mintel.com/imprensa/estilos-de-vida/um-em-cada-cinco-brasileiros-deletou-recentemente-um-
perfil-em-rede-social

119 Acesso em https://www.poder360.com.br/midia/tiragem-impressa-dos-maiores-jornais-perde-520-mil-exemplares-
em-3-anos/



77

T
ip

o
s
 d

e
 d

ifu
s
ã
o

Por outro lado, o mercado editorial recebeu um duro golpe em agosto de 2018. Como
parte de seu processo de reestruturação, o Grupo Abril anunciou uma grande reformulação de
seu portfólio, visando “sua saúde operacional em um ambiente de profundas transformações tec-
nológicas, cujo impacto vem sendo sentido por todo o setor de mídia”.

Entre os títulos encerrados dentro da reestruturação estavam revistas femininas, como Elle e
Cosmopolitan, publicações dedicadas ao setor de decoração, como Casa Claudia, Arquitetura
e Minha Casa, além da revista  Boa Forma, destinada ao mundo fitness e de bem estar. Dos
quase 100 títulos que a editora já possuiu, sobreviveram apenas 15 deles, como Veja, Veja São
Paulo, Exame, Quatro Rodas, Cláudia, Saúde, Superinteressante, Viagem e Turismo, Você S/A,
Você RH, Guia do Estudante, Capricho e Placar. 

Ainda segundo o comunicado oficial da empresa, “o processo tornou-se obrigatório den-
tro das circunstâncias impostas por uma economia e um mercado substancialmente menores do
que os que trouxeram a Abril até aqui”. Foi a maior crise da editora desde sua fundação, em
1950. 

Se houve em algum momento, a queda de braço entre a mídia impressa e a digital teve um
triste fim para os que apostavam na vitória do papel. Os veículos impressos não acabarão – isso
é um fato. Mas a curadoria se tornou um aspecto importantíssimo desse jogo. 

Por outro lado, o número de vagas em redações nos Estados Unidos, por exemplo,
diminuiu mais de 20%. Segundo dados da Secretaria de Estatísticas do Trabalho dos EUA, a
organização Pew Research Center120, divulgou, no final de julho de 2018, que o número de fun-
cionários na indústria de notícias caiu 23% entre 2008 e 2017. Apostar em um bom jornalismo
nunca foi tão importante, mas a dúvida é se os grupos de comunicação terão fôlego para isso. 

120 Acesso em https://novoemfolha.blogfolha.uol.com.br/2018/07/31/vagas-em-redacoes-nos-eua-diminuem-23-
jornais-impressos-sofreram-a-maior-queda/







“Sem uma narrativa
inteligente, nenhum
conteúdo funciona”

Jornalista especializado em
Inovação em Mídia pela The
London School of Journalism,
José Saad Neto é publisher e
Head de Insights da GoAd
Media, rede brasileira de
co nhe cimento em criativi-
dade, mídia e marketing,
fundada em 2015. A GoAd
trabalha com agências de
publicidade e anunciantes e
tem como missão inspirar e
colaborar com a transfor-
mação de marcas e agên-
cias. Saad foi editor-exe cu -
tivo da ProXXIma, veículo es -
pecializado em mídia digi-
tal, além de contar com pas-
sagens como repórter de
veículos como o Jornal de
Brasília e O Es tado de
S.Paulo. 

80



PSCB - Como o projeto de conhecimento da GoAd Media influencia decisores de
grandes agências e anunciantes do País?

José Saad Neto - Profissionais que trabalham como planejamento e planos de mídia
recebem diferentes insights da GoAd. Nosso trabalho acaba tendo muita influência, principal-
mente, sobre o que o anunciante demanda para as agências. Isso porque a curadoria é global.
Escolhemos eventos de diversos temas no mundo todo, analisamos as principais novidades e
entregamos whitepapers e palestras in company. Segundo nosso último levantamento, levamos
85% das apresentações para dentro de anunciantes. 

PSCB - Como surgiu essa ideia?

Neto - A partir do que os decisores das companhias veem, eles endereçam os desejos pa -
ra suas agências. Me conectei com o sistema digital como editor da plataforma ProXXIma, do
Meio & Mensagem, em 2010. Nessa época (re)começou uma grande discussão de como a
transformação digital iria influenciar nos negócios dos publishers. Nossa missão era tentar eluci-
dar essa transformação: explicar para os grandes grupos sobre o que estava acontecendo, mos -
trar os elementos que o digital começaria a exigir. Quando percebi o tamanho da mudança que
atravessaríamos, fui fazer uma especialização no tema em Londres, basicamente para estudar a
mudança que estava por vir no modelo de negócios das grandes empresas. A GoAd nasceu
para até, certo ponto, influenciar pessoas – e que fosse uma rede na área de conhecimento.

PSCB - Quando você percebeu que essa grande onda da transformação digital já
estava formada?

Neto - Existia uma mudança no fluxo de produção de conteúdo. Os grupos de comuni-
cação deixaram de ter exclusividade na influência e na distribuição de conteúdo: as pessoas já
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“As pessoas se tornaram tão importantes
quanto as marcas de mídia”
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haviam se transformado em uma nova mídia, mais forte. As pessoas se tornaram tão importantes
quanto as marcas de mídia. Isso já era latente – e estamos falando de sete, oito anos atrás. O
modelo de mídia deixaria de ser como é hoje, de emissão e recepção. Teríamos novos atores e
novas mediações. Ele seria muito mais fragmentado, e foi o que aconteceu.

PSCB - O quanto que a mudança da mídia tem a ver com a forma que os grupos de
comunicação tratam o seu principal ativo, a informação?

Neto - O principal nisso tudo é automação e velocidade. Os grupos tradicionais de
mídia não tiveram a capacidade de acompanhar a automação de abordagem do consumidor
em suas mídias. Enquanto grupos como o New York Times e a Editora Abril estavam fazendo
segmentação de audiência em planilhas de Excel, vendendo espaço de mídia, as companhias
que são nativas digitais chegaram com plataformas automatizadas para segmentar as pessoas
com hábitos, comportamentos e costumes. A automação, que acontece em diversas áreas e não
só na mídia, trouxe uma verdadeira disrupção para essas plataformas digitais. Quando os gru-
pos acordaram, principalmente aqui no Brasil, já era tarde. Lá fora, por exemplo, o New York
Times tem conseguido mudar esse rumo, principalmente com a criação de produtos digitais. 

PSCB - E como as empresas de mídia sofreram com a presença cada vez mais recor-
rente da inteligência artificial e dos algoritmos?

Neto - Podemos considerar a influência do algoritmo quase como uma reinvenção de uma
segmentação de mídia, que era utilizada até ontem – e ainda é encontrada nos projetos comer -
ciais. Mas isso também é cercado de “oba-oba”. O boom do algoritmo, por outro lado, também
tem seus problemas. É quase como “o algoritmo pede socorro”. Todas as plataformas estão viven-
do isso. É o momento de revisitar suas bases de dados. A GPDR (Regulamento Geral de Proteção
de Dados), que entrou em vigor em toda a União Europeia em maio de 2018, é uma imposição
governamental para que os algoritmos sejam utilizados para o bem. Ele foi criado para harmonizar
as leis de dados privados por toda a Europa, para proteger a privacidade de toda a população,
além de reorganizar a maneira como companhias lidam com dados privados. O tema esteve
envolvido em discussões importantíssimas nas últimas edições do South by Southwest (SxSw), even-
to que reúne inovação, tecnologia e música todos os anos, nos Estados Unidos. Há um debate
muito grande sobre inteligência artificial. Mas é um debate que, por enquanto, não vai muito longe
– principalmente porque os políticos não sabem muito o que fazer com ele.

PSCB - E nós estamos no meio do caminho: somos uma geração de transição.

Neto - Sim, inclusive da mídia. Mas isso retoma o papo de 2009, 2010. Naquele
momento, já tínhamos uma ampliação do que era mídia. Antes, era uma marca de jornal. Mas
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“O algoritmo pede socorro.
Todas as plataformas estão vivendo isso”

“Mídia está muito mais relacionado com
influência em rede do que uma marca propriamente dita”



mídia já era rede. Quando realizamos uma apresentação in company, por exemplo, as pessoas
são mídia. Elas geram influência. Mídia, hoje em dia, está muito mais relacionado com influência
em rede do que uma marca propriamente dita.

PSCB - Você citou a influência que as redes de confiança exercem. As pessoas se in -
fluen ciam mais desta forma hoje em dia? 

Neto - Somos completamente influenciados pelas máquinas. As pessoas são muito mais
influenciadas pelos algoritmos do que pelos grandes grupos de mídia. Mas acredito que isso
varia muito pelo nível de escolaridade. No universo de comunicação, os grandes grupos têm
voltado a ser uma fonte mais confiável principalmente por causa da disseminação das fake news.
E o algoritmo pede socorro principalmente por isso: sofre com a falta de credibilidade. Mas o tra-
balho de influência digital é muito relevante. O próprio Facebook tem trabalhado na implemen-
tação de ferramentas de checagem de notícias. 

PSCB -O WhatsApp surge como uma corrente importante de influência?

Neto - Uma coisa não vai substituir a outra. Mas acredito que vai ser muito difícil produzir-
mos listas dos maiores veículos com mais credibilidade. Quem vem de áreas mais afastadas da
cidade, por exemplo, e passa muito tempo no transporte público, é muito mais facilmente atingido
por conteúdos via WhatsApp e Facebook – principalmente agora com as redes 3G e o investi-
mento no mobile. 

PSCB -Qual vai ser a grande provação para quem cria conteúdo?

Neto - Acredito que essa fragmentação de mídia coloca um mega desafio para quem faz
a distribuição de conteúdo. Vai ser cada vez mais difícil elencar rankings de importância de
influência das pessoas. Para mim, alguns influenciadores têm zero impacto – mas eles têm muita
relevância para as marcas. Isso ilustra bem o desafio que é falar de influência e credibilidade. Isso
tem muito a ver com o fato de mídia ser rede. O New York Times e o The Guardian estão se re -
construindo lembrando que eles têm história e credibilidade – e, principalmente, criando mecanis-
mos digitais para fisgar as pessoas ao longo de uma jornada digital fragmentada. No Brasil, isso
ficou para trás. Os grupos de mídia não querem mudar o status quo. Mas o status quo já mudou. 

PSCB - De onde vem a principal influência hoje?

Neto - Ela pode vir de todos os lugares, mas atinge as pessoas de forma diferente. Não
existe mais uma verdade absoluta. Jornalistas reconhecidos pelo público abriram seus canais e
têm que continuar gerando conteúdo de credibilidade, de relevância, para que eles continuem
sendo um influenciador. O consumidor esquece. Temos que gerar grandes e importantes insights
para nosso público. Se não criarmos uma narrativa inteligente para eles, nenhum conteúdo fun-
ciona.
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“Os grupos de mídia não querem mudar o status quo. 
Mas o status quo já mudou”
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“O jornalismo é um poderoso
formador de opinião” 

Jornalista de negócios e economia,
Claudia Vassalo é sócia da Nova
PR, agência de comunicação es tra -
tégica, desde 2017. Por 23 anos,
ela atuou na Editora Abril – onde
começou como repórter, passou por
cargos como redatora-chefe e direto-
ra de redação e foi superintendente
da Unidade Exame da editora. Lá,
foi a responsável pelas áreas edito -
rial e de negócios dos títulos Exame,
Info, Você S/A Você RH. Em dezem-
bro de 2014, assumiu o comando
da CDI Public Relations, uma das
maiores empresas de comunicação
corporativa do Brasil, cargo que dei -
xou para abrir sua agência. 



PSCB - Quais são as grandes peculiaridades dos grupos de mídia, que talvez façam
com que muitos deles demorem a se adaptar ao mundo digital?

Claudia Vassalo - Posso falar por experiência própria. Saí da Editora Abril em 2014.
Naquele momento, a Abril já estava numa encruzilhada. Primeiro, pela morte de seu coman-
dante, Roberto Civita. E também por causa de uma peculiaridade dos grandes grupos de mídia
do mundo todo: eles são companhias familiares. Isso tem uma razão específica. Para ser dono de
um grupo de comunicação você precisa ter um compromisso muito grande com a empresa.
Principalmente por ter que tomar decisões, em alguns momentos, que não são favoráveis ao negó-
cio, do ponto de vista econômico-financeiro. Tomar decisões que defendam a opinião pública.
Muitas vezes, um executivo que não tem esse compromisso vai tomar decisões que talvez atrapa -
lhem a credibilidade da companhia. A morte de Roberto Civita foi um baque, porque aquela figu-
ra era o alicerce de toda a companhia. Independente disso, naquela época, as mídias digitais já
estavam fortíssimas – não só de audiência, mas também na área comercial. A mídia programáti-
ca já estava absorvendo grande parte das verbas publicitárias. O modelo de negócios estava
sendo abalado por isso. Existia essa consciência de que a empresa precisava de uma grande
mudança, mas não se sabia para onde ir. As companhias, de qualquer setor, têm certa dificul-
dade em abandonar um modelo de negócios que deu muito certo, por muito tempo.

PSCB - Essa tentativa de manter o status quo fez com que a empresa perdesse o bonde
da história?

Vassalo - Em parte, sim. Existia a percepção clara de que a internet não era nem o futuro –
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era o presente. O problema é que naquela época a maior parte do faturamento via de anúncios
impressos. Como decidir abandonar isso e embarcar em um negócio relativamente novo – e que
não era a praia da empresa, porque ela não era nativa digital? Poderia se agarrar no impresso e
tentar manter isso mais um tempo, realizando essa transição gradual. A maior parte dos veículos
de mídia optou por fazer essa transição, e isso se provou ser a desição mais arriscada. Isso
porque a velocidade de mudança foi tão grande que uma coisa não conseguiu sustentar a outra.
E este fenômeno aconteceu em todos os setores: por que vou migrar de uma loja física para ir o e-
commerce se tudo está indo bem? No fundo, os veículos tradicionais de comunicação foram co -
lhidos por essa tempestade: uma ruptura do modelo de negócios, aliados à crise econômica e à
mudança do hábito de consumo de informação.

PSCB - Essa mudança de hábito de consumo de informação foi muito rápida. Os veí cu -
los não conseguiram se adequar a isso?

Vassalo - Faltou agilidade a alguns grupos. Não era uma onda: era um tsunami. Houve,
por outro lado, certa descrença. Não se sabia se isso era apenas um modismo. Além de tudo
isso, a linguagem da internet é bem diferente. A curva de aprendizado era muito grande e o
tempo para se adequar à essa mudança não foi suficiente. Ao mesmo tempo em que você está se
adaptando, apareceram novos competidores – onde muitos já haviam nascido nesse novo
mundo. Uma saída poderia ser a decisão de se trabalhar com um nicho nos veículos impressos,
com reflexões mais analíticas. Poderia ser rentável, mas não se teria mais uma estrutura gigan-
tesca. A lógica de negócios teria que mudar.

PSCB - Hoje, as pessoas recebem muito mais informações pelas redes sociais. Isso
tem seu lado positivo, que é fazer com que mais gente se informe, mas tem seu lado negati-
vo, por nem tudo ser verdade. A curadoria dos veículos não é importantíssima nesse
momento? 

Vassalo - Fala-se muito em fake news, mas os boatos manipulados sempre existiram.
Acontece que as redes socias foram um instrumento de disseminação muito maciça disso. Essa
onda de fake news é negativa para a sociedade, mas pode ser positiva para os veículos de
comunicação. É o momento dos grupos de mídia lembrarem que são fontes de informação reais.
Mas isso também depende de uma outra coisa, extremamente importante: a qualidade do jor-
nalismo.

PSCB - E essa qualidade também tem sido abalada...

Vassalo - Exato. O que é um bom jornalismo? Apurar, apurar com mais de uma fonte,
checar, não se publicar algo de que não se tem certeza, escutar todos os lados da história. A alter-
nativa é pagar esse preço. Se você quer se contrapor a este mundo de fake news, precisa fazer
um bom jornalismo. Isso nunca foi tão importante. Mas as empresas de mídia estão investindo
num bom jornalismo? Elas estão se diferenciando desta forma?
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“Apostar em um bom jornalismo 
nunca foi tão importante”

“A onda de fake news é negativa para a sociedade, mas
pode ser positiva para os veículos de comunicação”



PSCB - Como foi passar por essa tempestade e abrir uma agência de comunicação?
Como as empresas tem lidado com essa mudança? 

Vassalo - Apostei num modelo que não trata comunicação de uma maneira uniforme.
Cada empresa tem uma estratégia definida – e vai usar ferramentas diferentes. As empresas, de
uma forma geral, têm consciência disso. E por mais que a mídia esteja passando por um momento
difícil, as empresas sabem que o jornalismo é um poderoso formador de opinião. Faz a diferença.
O jornalismo está enfraquecido? É verdade. Mas as marcas jornalísticas continuando formando
opinião, construindo reputações. Existe um peso muito grande no jornalismo – no bom jornalismo,
independente dele ser impresso ou ser digital. A plataforma não importa tanto. O que importa é a
qualidade do jornalismo. Os veículos segmentados mostram isso. O Jota, por exemplo, é extrema-
mente relevante para o mundo jurídico. As colunas digitais de jornalistas, como a do Lauro Jardim,
são extremamente importantes. É tudo jornalismo. E o jornalismo ainda respira.

PSCB - As empresas têm apostado muito na produção de conteúdo. Seria uma boa
saída?

Vassalo - Todas as empresas são produtoras de conteúdo. Mas esse conteúdo tem que
transformar em informação. As companhias têm que saber como chegar no seu público. Elas pre-
cisam saber se relacionar com as redes. Devem definir qual conteúdo produzir e, principalmente,
para quem produzir. Também é importante chegar nos jornalistas, porque eles também dão esse
aval. O logo do New York Times ainda tem um peso valiosíssimo, por exemplo.

PSCB - Você acha que algumas novidades que aliam o editorial ao comercial, como
content marketing e native ads, podem causar um certo desconforto ao leitor? 

Vassalo - Esse é um recurso muito válido. Mas é uma panaceia. Não é isso que vai salvar
a mídia. Acho que o leitor mais sofisticado diferencia facilmente este tipo de iniciativa. O veículo
tem que identificar o que é publicidade, o que é editorial – senão ele perde a confiança. E o que
sustenta toda a nossa indústria de comunicação é a credibilidade. Na hora que não tivermos
mais credibilidade, a mídia acabou. Não vai existir diferença entre a informação que a Folha de
S. Paulo te passa da informação que um influenciador te repassa ou da informação que um vizi -
nho compartilhou. Se eles estiverem passando uma informação errada, por acidente ou por von-
tade própria, não vai fazer diferença.

PSCB - Algumas empresas têm matado parte de seus canais oficiais para focar em
redes sociais. Isso prejudica a reputação da marca?

Vassalo - Estamos na era da transparência. Fans pages no Facebook funcionam para
algumas empresas – e não funcionam para outras. Não é simples. Mas todo movimento de ma -
nada é muito ruim para as marcas. Temos que voltar para o início. O que você está oferecendo,
seja no seu site, seja na mídia paga, seja batendo tambor, é relevante? Vai ter um impacto? É
transparente? É verdadeiro? Está sendo bem transmitido? Está sendo rápido? É “back to the
basics”. Você se adapta à plataforma. Mas as pessoas estão esquecendo o básico. Você está se
comunicando com a sociedade de forma clara, correta, no tempo certo, com a transparência
necessária? Sim ou não? Essa é a questão. Produtor de conteúdo todo mundo é. Mas você man-
tém essa credibilidade como produtor de conteúdo?
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“O que sustenta toda a indústria de comunicação
é a credibilidade”



PSCB - O público também é mais crítico – e essa voz faz mais barulho, agora. As
empresas precisam ter credibilidade. 

Vassalo - Sim, mesmo porque esses leitores influenciam os outros. As empresas precisam
se preocupar mais com o conteúdo e menos do que com a forma. A forma é importante, claro.
Mas não adianta, se você não possui um bom conteúdo. A relevância ganha esse jogo. A disper-
são é gigante hoje em dia para perdermos tempo. É melhor um bom conteúdo, bem feito, do que
diversas plataformas que não dizem nada. Tudo é muito efêmero. Quem vai ter a governança de
tudo isso? Se você não tiver uma boa comunicação, você vai sofrer. Tem que ser estratégico e
perene. O mercado está ávido por profundidade e análise.
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“As empresas precisam se preocupar mais
com o conteúdo e menos com a forma”
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MEUS AMIGOS QUE SABEM

Fonte: pesquisa PSCB 2017-2018/Base 738

Este grupo é o que se pauta pelas indicações de amigos e divulgações oficiais, prioritaria-
mente. É o que menos se orienta por redes sociais, sites especializados e programas de TV.

Tem como particularidade ser o segmento que menos se envolve com práticas culturais e,
também, o grupo que menos declara ter interesse em artes.

O diálogo dos difusores com este perfil
As redes de amizades, destacadas aqui neste grupo, são estruturadas a partir das trocas

de afetos e de socialização e, portanto, dependem diretamente de relações pessoais e particu-
larizadas.

Já que você está atrás disso. Então, na hora que você pesquisar por
isso, você querer saber mais informações, na hora que você quiser
consultar um amigo, na hora que você for ouvir um influenciador, eu
tenho que ter mandado para que a resposta seja a minha marca. 

Entrevistado 11. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) ele vai contar para o amigo dele. Vai tendo um referencial, um
boca-a-boca. 

Entrevistado 12. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) que é meu amigo, então eu vou lá e falo com ele (...)
Entrevistado 36. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Talvez este perfil seja o de menor clareza de ação para os difusores, visto que a comuni-
cação estruturada por este segmento sedia características bastante individuais dos atores.
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A aposta na amizade
Um outro perfil se encontra latente no estudo: a rede de amizade. Com o panorama atual

polarizado em veículos de comunicação em crise e uma certa desconfiança presente no mundo
digital, uma parcela da população passou a se pautar, prioritariamente, pelas indicações de ami-
gos e divulgações oficiais.

Neste grupo encontramos a menor parcela que se orienta por redes sociais, sites ou pela
televisão – e é o que menos se envolve com práticas culturais. Eles acompanham o que as empre-
sas publicam, vão atrás de fontes oficiais, recebem e repassam informações de grupos de
WhatsApp – aspecto crescente em nossa sociedade atual. Segundo o IBGE, entre as pessoas
com 10 anos ou mais de idade que acessaram a internet no período de referência da pesquisa
(2016), 94% o fizeram para trocar mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes
de e-mail. 

Ainda segundo dados da Mintel, quase sete em dez (68%) brasileiros concordam que o
conteúdo postado ou compartilhado por amigos e familiares são os que mais chamam a sua
atenção. Para 38% dos consumidores, o conteúdo criado por marcas é o mais interessante de ser
acompanhado. Tal número é relativamente alto quando comparado a outros países. Nos Estados
Unidos, por exemplo, de acordo com pesquisa Mintel feita no país, somente 16% dos usuários
afirmaram se engajar com o conteúdo criado por marcas. 

“É claro que a informação transmitida de pessoa a pessoa é o que mais atrai quem usa
mídia social, o que vai ao encontro com estratégias e ativações recentes adotadas por algumas
marcas e líderes da indústria em priorizar conteúdo pessoal. Assim, as marcas podem estimular os
usuários a produzir conteúdo próprio nas redes sociais dos quais suas marcas façam parte. Uma
boa maneira de fazer isso é convidar os usuários comuns a darem sua opinião em relação a pro-
dutos, elaborar produtos de acordo com a opinião dos consumidores e, também, estimular sua
participação nas campanhas da marca ao promover experiências únicas e especiais”, explica
Ana Paula.

Seguindo nesse caminho, as plataformas de reviews têm crescido muito. O TripAdvisor,
por exemplo, considerada a principal comunidade mundial de viajantes do mundo, recebe em
média 390 milhões de visitantes únicos mensais. Além disso, conta com 435 milhões de avalia -
ções e opiniões sobre 6,8 milhões de acomodações, restaurantes e atrações.

As opiniões online dos consumidores, que são registrados em sites e plataformas como o
TripAdvisor, ou sites e aplicativos como Yelp e Foursquare, surgem como importantes opções para
as marcas trabalharem sua área de relações públicas. 
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“Uma marca
precisa
saber iniciar
conversas”
Silvia Ruiz, diretora de inovação e estratégia da
agência CDN desde 2015, atua há mais de 20
anos como produtora de conteúdo e especialista
em conteúdo digital para marcas. Passou pela
redação da Folha de S. Paulo, por revistas femini-
nas da Editora Abril, foi editora da revista semanal
IstoÉ Gente, editora executiva do portal Glamu -
rama e diretora do portal Vírgula. Do jorna lis mo,
em 2004, mudou para o mercado de relações
públicas. Participou do lançamento da operação
da Ogilvy PR no Brasil, atuou na agência de
relações públicas MVL e teve sua própria empresa,
a Bop Comunicação, uma butique de PR. 



PSCB - Como a CDN, uma agência de PR considerada mais tradicional, tem olhado
para as inovações que a mídia tem enfrentado?

Silvia Ruiz - Vim para CDN para ser head de Digital. Hoje, atuo como head de Inovação
e Estratégia. Na época, a agência estava num processo de “digitalização”, algo obrigatório
para algumas empresas anunciantes, por serem muito voltadas para a mídia tradicional. Como
elas promovem o consumo? Como elas criam reputação? Antigamente, era na mídia impressa.
Mas o Digital passou a ser muito importante – tão importante que percebemos que ter uma área
de Digital não fazia mais sentido. Precisávamos levar inovação pra CDN. Como tinha a
afinidade com o tema, acabei abraçando este processo. Começamos a estudar como outras
agências, de PR e de mídia de fora do Brasil, atuavam. Percebemos que a tecnologia e a análise
de dados eram os novos pilares da comunicação. Isto estava entrando muito forte nessa
equação. Ao lado de cientistas de dados e estudiosos do mundo acadêmico que trabalham com
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tecnologia da informação, desenvolvemos uma metodologia: aproveitar a “humanoexperiênca”,
o uso de da dos e a tecnologia. Mas decidimos não atuar como uma consultoria, já que nosso
olhar é voltado para pessoas. Criamos uma metodologia, que batizamos de “Think”. Inclusive
promovemos uma mudança física na CDN: criamos um big data room, onde conseguimos visua -
lizar dados por meio de diferentes ferramentas. Criamos uma área de planejamento baseada em
dados, sem o bom e velho “achismo”. Tudo que sai da CDN, hoje, tem que ser balizado por
dados. Nós somos muito influenciados pelas nossas bolhas. Não podemos mais deixar isso acon-
tecer. Percebemos que a análise de dados desmistifica muita coisa.

PSCB - Hoje há um novo fluxo de influência. Uma nova mídia tem surgido a partir des -
tes novos fluxos?

Ruiz - Sim. E as marcas também influenciam isso. Ninguém mais é, hoje, um simples divul-
gador. Uma marca precisa saber iniciar conversas. E essas conversas são criadas pelas respostas
que uma marca dá para os seus consumidores. Tal diálogo precisa ser entendido – e entendido
em tempo real, porque tudo muda muito rápido. Um escorregão pode derrubar a reputação que
foi construída durante anos. Estamos bem focados nesse trabalho de monitoramento. 

PSCB - Qual a grande diferença entre as agências de relações públicas e as agências
de publicidade?

Ruiz - A agências de PR não são orientadas pela compra de mídia. O mercado publi -
citário brasileiro é peculiar – e nós não vivemos de bonificações. Assim, não precisamos nos agar-
rar à uma mídia. Nosso fee está garantido mesmo se decidirmos que nosso cliente deve traba lhar
seu site ou focar em SEO para buscas. Somos estratégicos. Por outro lado, não existe nada mais
relacionado a relações públicas do que social media. Essas novas plataformas, que surgem ano
a ano, são feitas para dialogar. Estamos trabalhando muito para entender o comportamento do
consumidor.

PSCB -Onde a distribuição de conteúdo entra nesse novo jogo?

Ruiz - Ela passou a ser vital. Uma pesquisa recente da Reuters Institute for the Study of
Journalism aponta que 72% das pessoas se informam pela internet . O consumidor vai na web, que
é gigante, para se informar. Ela não vai mais na home page de um veículo. Da mesma forma,
antigamente o assessor de imprensa só se preocupava com a imprensa. Agora, ele precisa anali -
sar os influenciadores digitais com outros olhos. Por fim, os jornalistas dos veículos de comunicação
também não podem mais simplesmente produzir suas matérias – e ponto final. Para sobreviver, eles
têm que se preocupar na maneira que aquela reportagem vai ser distribuída. Há pouquíssimo
tempo, trabalhar no online era uma depreciação. Hoje, saber trabalhar no online é fundamental. 
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“As agências precisam entender 
os melhores canais para iniciar o diálogo”

“O consumidor vai na web, que é gigante, para se
informar. Ela não vai mais na home page de um veículo”



PSCB - Diversos veículos, mesmo os que não são nativos digitais, estão tentando nave-
gar nesse novo cenário. Como fica essa adaptação?

Ruiz - O poder da mídia mudou. E é difícil estar dentro do processo e saber se transformar.
Em determinados segmentos, as pessoas não precisam mais da mídia para se informar. Por isso,
as agências de PR estão se adequando a trabalhar com blogs especializados para melhorar a
fonte de informação do seu público. O nicho que chamamos de “revistas femininas” foi as
primeiras a tomar esse golpe, principalmente por causa do valor da influência dos amigos, da
família e de influenciadores externos. Estes atores ganharam credibilidade contando a verdade.
Algumas vezes, eles esbarram em questões éticas e jurídicas. Neste momento, o público procura
o canal oficial para se atualizar. Aí voltamos para as plataformas proprietárias de conteúdo das
marcas. As pessoas nunca quiseram tanta informação como querem hoje. A primeira coisa que
você faz hoje é procurar o que deseja em uma ferramenta de busca. Ter essa presença digital é
extremamente importante.

PSCB - As empresas têm apostado muito em inboud marketing para ter o conteúdo re -
levante para a pessoa certa na hora que ela precisa. É um dos caminhos?

Ruiz - Sim. Mas este conteúdo tem que ser útil, tem que ser verdadeiro, tem que ser autênti-
co. Tem que ser rápido, fácil e eficiente. Por isso que a análise de user experience é cada vez mais
adotado pelas empresas. Mas as empresas não precisam estar em todas as redes. Usamos muitos
os dados para entender o público, para entender onde nascem as conversas sobre as marcas e
eventos. Existem artistas, por exemplo, que não precisam mais ter lançamentos de músicas. Ele
pode ter simplesmente um single lançado com um clipe no YouTube. Muitas vezes, para o público,
não importa se o crítico de música gostou daquilo ou não. Antes, tudo era abarcado pela mídia. As
informações foram se verticalizando. A gente encontra conteúdo de todos os assuntos por aí. 

PSCB - E como uma agência deve entrar nessa mudança?

Ruiz - Nós, como profissionais de comunicação, temos a obrigação de entender todas
essas mudanças. Tem que analisar todo esse cenário e auxiliar nossos clientes a navegarem nisso.
Na época do escândalo da Cambridge Analytica, o Marck Zuckeberg fez um post no Facebook
esclarecendo alguns pontos. No dia seguinte, uma carta oficial da empresa foi publicada em
alguns dos principais jornais no mundo, como o New York Times. Não teve microtarget. Observe:
não foi um movimento à toa. Existiu muita estratégia para estar presente em locais de credibili-
dade. Não existe uma fórmula, e as agências de PR têm que entender os melhores canais para ini-
ciar esse diálogo.

PSCB - O lado de reviews cresceu muito. Plataformas como AirBNB e TripAdvisor
dependem de confiança. Isso muda a maneira de trabalhar?

Ruiz -     O ser humano sempre foi assim. É natural falar com o outro, querer contar nossas
experiências. Precisamos saber explorar isso. As plataformas ampliam essas conversas. E quando
você trabalha com comunicação, precisa entender cultura, precisa entender de tendências.
Precisamos ter gente que entende de gente. Eu pesquiso muito sobre música, por exemplo. Muitas
vezes, o algoritmo do Spotify não entende perfeitamente o que quero. Mas a curadoria deles é
incrível. É quase como um amigo, um curador baseado em inteligência artificial.
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“Quando você trabalha com comunicação, precisa
entender cultura, precisa entender de tendências”
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O ato de comunicar, de tornar comum a um determinado grupo ou a um indivíduo uma
determinada mensagem, é certamente complexo. Ao considerarmos que haverá a ação das con -
dições de interação em qualquer processo dialógico, expõe-se que para que a comunicação
aconteça, é necessário que haja minimamente uma habilidade de codificação e escolha do meio
mais adequado para seu envio e algum interesse pela mensagem da parte da recepção.

Como verificamos em todos os modelos apresentados121 (e acreditamos que seja paradig-
ma no campo da comunicação), são os contextos, os atores e as formas do processo comunicati-
vo que determinam seus resultados, afinal, retomando uma citação já aqui aportada, “tendemos
a perceber o que colhemos na forma estereotipada, para nós, pela nossa cultura”122. De forma
pragmática, não se espera que, por exemplo, o entendimento sobre ‘o que é cultura’ parta das
mesmas referências e resulte no mesmo entendimento por diferentes públicos, com diferentes
repertórios e, também, diferentes formações ideológicas. 

É neste caso que verificamos, além da consciência sobre o contexto em que acontecem os
processos de comunicação, os públicos que interagem e os valores e percepções que permeiam
tais públicos, que a importância do meio em que se perpetuam as mensagens deve ser destacada. 

Se de fato “o meio é a mensagem”, como acreditava McLuhan123, em 1964, quando
dizia que os meios são, também, extensões tecnológicas da comunicação que produzem grande
impacto cultural no ambiente e no indivíduo, a multiplicação de meios e canais de comunicação
cria um número imenso de possibilidades para o processo comunicativo. Assim, meio funde-se
com a mensagem, favorecendo ou não a entrega de seu conteúdo para o interlocutor. Ou seja, o
meio e suas características junto com o conteúdo formam uma nova linguagem, a mensagem,
com um significado específico. O significado, por sua vez, é o resultado da decodificação
processada na recepção. Essa decodificação depende diretamente de entendimentos, referên-
cias, ambientes, culturas e competências.

Modelos de influência

Gisele Jordão

121 HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Organização Liv Sovik; Tradução Adelaine La Guardia
Resende et al.. 1ª edição atualizada. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de
cartógrafo. Tradução Fidelina González. São Paulo: Edições Loyola, 2003.

122 LIPPMANN, W. Estereótipos in STEINBERG, Ch. (org.) Meios de comunicação de massa. São Paulo: Cultrix, 1972,
p. 151. 

123 MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem (understanding media). São Paulo:
Cultrix, 2002.



Nesta orientação, comunicar-se pode ser entendido como um alinhamento de interesses
dos atores em um determinado contexto. Uma troca constante, uma negociação de símbolos e
signos realizada entre os atores conectados em rede124.

Em nossa pesquisa com difusores, pudemos perceber uma série de alinhamentos entre eles
bem como questões bastante pragmáticas que os diferenciam. 

As palavras mais usadas de maneira geral, entre os entrevistados, foram as palavras artis-
tas, pessoas e público, na intenção de interlocutor. Podemos dizer que, todos eles, na construção
de suas mensagens, são orientados pela recepção e, também, pela produção.

(...) de alguém que avalia o festival, o lado do curador e do coorde-
nador e do público.

Entrevistado 4. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) antes da gente assumir a curadoria, o Festival estava perdendo
o interesse do público, inclusive o interesse de grande parte dos pro-
dutores (...)

Entrevistado 14. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) sejam relevantes para o público de comunicação (...)
Entrevistado 25. Base qualitativa PSCB 2017|2018

esse espaço também para o público, assim, é um espaço de encon-
tro, é um espaço de reconhecimento, um espaço de afirmação de
identidade, um espaço de formação, um espaço de difusão de co -
nhecimento, de cultura e de saberes, assim.

Entrevistado 30. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Então de que maneira eu estou contemplando o gosto e o interesse
do público por um centro cultural, por uma atividade cultural.

Entrevistado 32. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Provocar, instigar esse público para conhecer o novo, para ver o
novo, para poder consumir esse mercado aí que desponta como
uma grande promessa de transformação da cultura brasileira
mesmo.

Entrevistado 34. Base qualitativa PSCB 2017|2018
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124 CASTELLS, Manuel. A Sociedade Em Rede: Do Conhecimento À Política. In A Sociedade Em Rede. Do Conhecimento
À Acção Política. Conferência Promovida Pelo Presidente Da República., organizado por Manuel CASTELLS e Gustavo
CARDOSO, 17-30. Centro Cultural de Belém: Imprensa Nacional - Casa da moeda, 2005.



Outra questão que os aproxima é de fato o entendimento de que todos são, de certa
forma, curadores. Seja na comunicação, seja no espaço, seja na estratégia para contemplar o
algoritmo, a curadoria é entendida como papel do difusor. 

A questão da curadoria, ela vai muito mais no sentido, qual que é
esse equilíbrio de temas que a gente deve se debruçar, ou quais são
os assuntos, tanto do ponto de vista comportamental, quanto o
ponto de vista das práticas culturais, que precisamos nos debruçar
na atualidade.

Entrevistado 13. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) o resultado de uma curadoria deve se destinar a um público uni-
versal.

Entrevistado 16. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Algumas curadorias sempre na linguagem da música caipira, dos
folguedos, culturas tradicionais.

Entrevistado 26. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Na realidade, como vimos em todas as nossas coletas do Panorama125, curadoria, afirma -
mos, é uma competência para se viver na contemporaneidade. 

(...) a gente já tem uma grande música ao vivo acontecendo hoje,
no Brasil, e que tem toda uma safra de jovens artistas que são
extremamente queridos pelo público que os vê ao vivo, mas esses
artistas não conseguem perfurar a bolha dos grandes veículos, dos
grandes números de audição do mercado de massa.

Entrevistado 16. Base qualitativa PSCB 2017|2018

(...) o fato de eu ter a liberdade de expressão não me garante que a
minha expressão seja veiculada como garantia de participação,
por exemplo, na vida cultural (...)

Entrevistado 27. Base qualitativa PSCB 2017|2018
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2014. JORDÃO, G e ALLUCCI, R. R.. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2011|2012. São Paulo: Allucci e
Associados, 2012. E as coletas realizadas nesta edição.



Todos os públicos, em função de uma intensificação na circulação de informações, neces-
sitam selecionar conteúdos e traçar estratégias curatoriais para o seu contato com conteúdos de
diversas naturezas e, também, para não serem capturados pela tecnologia de maneira negativa
ou mesmo para conseguirem expressar-se e comunicar-se com os atores dos quais dependem
para operar. 

Em um certo sentido, podemos observar a comunicação e o consumo instituindo-se, cada
vez mais, como forças necessárias para a manutenção da cadeia produtiva da cultura. Os diálo-
gos entre atores da cadeia são premissas para sua existência. Na cultura isso não é diferente. Em
certa medida, podemos inferir que isso traz à tona a discussão sobre o papel do difusor e a ressig-
nificação de seu papel. 

(...) uma curadoria coletiva, com a lógica das coparticipações e tal,
que é a questão da quantidade, e a outra a legitimidade (...) eu
acho que não é muito diferente do que sempre foi assim, ter uma
autoridade, vamos dizer, um estudioso ou alguém que tem algum
tipo de autoridade (...) para falar sobre aquilo e que possa te fazer
uma curadoria. Se bem que hoje, eu acho que é interessante tam-
bém, que essa curadoria mudou muito de mão.

Entrevistado 8. Base qualitativa PSCB 2017|2018

E é então que ressaltamos as particularidades dos grupos de difusores. A partir da reflexão
sobre seus papéis, pensando sobre quais os critérios e estratégias de construção de suas men-
sagens que conseguimos perceber dois tipos de modelos de influência exercidos pelos difusores
do mercado cultural: o orientado para o consumo e seus volumes, e o orientado para a produção.

Por mais que não nos pareça uma grande revelação, o interessante é notar que em ambos
os casos a consideração dos fluxos e das redes nas quais as mensagens estão inseridas é baixo.
Outro ponto de atenção comum aos dois modelos é que em nenhum deles há a tentativa, de fato,
do alinhamento de interesses ou mesmo da harmonização entre eles especialmente por não haver
a consciência sobre quais são os fluxos de influência na dinâmica do setor em que atuam. 

Podemos afirmar que cada setor de atividade econômica tem suas particularidades, com
influências e dinâmicas particularizadas às suas atividades. Da mesma maneira que existem situa -
ções específicas para negócios, cada projeto, bem cultural, comunicação, objetivo ou atividade
também apresenta suas sutilezas, criando redes sociais específicas para cada situação.

Em uma mesma empresa, por exemplo, se o objetivo for implementar um processo de
gestão diferenciado, teremos um público específico considerado como chave – no caso e generi-
camente, a alta gerência pela influência que exerce nesse processo. Por sua vez, considerando-se
a mesma empresa, se o objetivo fosse aumentar a produtividade em um determinado departa-
mento, provavelmente setores de RH e de operações seriam foco. Todos são colaboradores da
empresa, mas são absolutamente distintos do ponto de vista de influência no negócio e, portanto,
nos objetivos almejados.

Em nossos grupos de influência, pudemos perceber uma maior conexão com essa lógica
no grupo de difusores orientados para o mercado. 
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difusores orientados para o mercado

Para este grupo, o entendimento de como acontecerá a decodificação da mensagem é
desejável para melhor codificá-la. Dentro desta perspectiva, quanto maior o conhecimento do
interlocutor da mensagem, de seus interesses, de suas intenções e seu contexto, menor o ruído. A
essa prática, o mercado da comunicação nomeou de “planejamento de comunicação” ou cons -
trução da “estratégia de comunicação”. 

Hoje, você vê o planejamento influenciando a criação desse ponto,
você colocou um ponto de vista interessante, da cultura que vocês, a
tensão social.

Entrevistado 3. Base qualitativa PSCB 2017|2018

O que mudou é que como hoje o processo de comunicação, ele é
muito menos uma grande mensagem de impacto, e mais uma con-
versa, um diálogo, o tempo inteiro conversando com as pessoas, a
importância do planejamento cresceu porque você tem que dese -
nhar diversos pontos de contato com o consumidor.

Entrevistado 12. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Esses difusores estão concentrados em agências de propaganda, departamentos de
comunicação ou marketing de indústrias como a do cinema e a do livro, ou mesmo em empresas
públicas de gestão de cultura. 

São orientados para a construção de mensagens de acordo com as perspectivas, priori-
tariamente, dos consumidores das marcas de seus clientes, para o volume de vendas ou mesmo
para a difusão das mensagens.

(...) toda essa divulgação, claro que ela tem um objetivo de fazer o
autor vender.

Entrevistado 5. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Então você sentir o pulso do consumidor, entender o que ele deseja,
ou seja, vinda de uma cultura (...) várias culturas dentro do país,
vários estados que tem as suas bandeiras culturais diferentes.

Entrevistado 18. Base qualitativa PSCB 2017|2018

A palavra que os definem é consumidor e a ideia é a de propagação.
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Para maximizarem seus resultados, orientam-se por investigações em contextos econômi-
cos, culturais, ambientais, demográficos e sociais, mercado, consumidor, marcas e produtos
envolvidos, processos de comunicação que perpassam os objetivos estabelecidos. Em geral,
podemos perceber em todas as falas o entendimento das lógicas digitais e o diálogo constante
como premissas. 

De maneira sintética, percebemos que aqui, mesmo quando se fala em questões de longo
prazo, o pensamento é orientado para resultados de curtíssimo prazo e, portanto, sem a com-
preensão dos fluxos de comunicação que perpassam seus públicos. Há uma supervalorização da
forma para reter a atenção em curtos espaços de tempo. 

A gente tem um negócio que é o entregar e o receber. Que a gente
chama de push and pull. Que é empurrar e você puxar. O que é
isso? Se você tem uma propensão à compra de uma coisa, então
tem a estratégia de te entregar conteúdos, que vão fazer você ler
aquilo, e eu tenho também a estratégia de receber a sua demanda.
Porque você vai pesquisar por isso. Já que você está atrás disso.
Então, na hora que você pesquisar por isso, você querer saber mais
informações, na hora que você quiser consultar um amigo, na hora
que você for ouvir um influenciador, eu tenho que ter mandado para
que a resposta seja a minha marca. Então a gente cuida do puxa e
empurra, sabe? Ok. O que eu entrego de conteúdo para te estimu-
lar? E na hora que você resolver pesquisar por isso, como eu tenho
um repositório muito bem preparado para te entregar esse conteú-
do? Você pesquisar o que aparecer primeiro, tem que ser um vídeo
do Youtube dessa marca. As primeiras buscas têm que responder,
de certa forma, isso.

Entrevistado 11. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Então a gente vai estar no Pixel Show, estar no YouPix, que é coisa
de influenciador, que também é uma coisa que ultrapassa o mundo
da publicidade internacional que chega no público direto.

Entrevistado 33. Base qualitativa PSCB 2017|2018

O interessante é que por serem profissionais orientados para essa perspectiva e com for-
mação específica na área de comunicação, esperávamos que contemplassem essas outras
maneiras de pensar a comunicação. Por exemplo, imaginávamos que a tentativa de alinhar as
redes informais de comunicação com as formais extrapolava a ideia de que isto pode ser feito
pelos influenciadores digitais, em uma modelagem pré-determinada e fechada. 

Talvez pelo tempo que estes difusores têm, talvez pela pressão econômica que sofrem, fato
é que o mergulho no cotidiano de toda a cadeia produtiva e o entendimento de suas dinâmicas
não acontece. Na verdade, é essa a rotina que percebemos no outro grupo de difusores, os orien -
tados para a produção.
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difusores orientados para a produção

Para este grupo, a única maneira de construir suas mensagens é estando inseridos no
ambiente da produção e das especificidades que cada bem, produto, serviço cultural tem. Dentro
desta perspectiva, quanto maior o conhecimento da prática cultural, mais sólida sua condição de
se comunicar.

(…) tinha questões de memória e tinha algumas introspecções que o
público absolutamente não estava a fim.

Entrevistado 4. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Toda exposição, quando a gente pensa a exposição, a gente
pensa a ação educativa através dela.

Entrevistado 19. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Então, exige uma nova prática política de discussão com a
sociedade, esse é o novo momento, a partir dessas redes.

Entrevistado 27. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Estes difusores são uma concentração de jornalistas, organizadores de festivais,
curadores, programadores de museus e funções afins. A palavra que define esses difusores é diá -
logo e a ideia é a de educação.

Então tem um entendimento do papel social, da responsabilidade
das letras de intervir e qualificar o debate público.

Entrevistado 5. Base qualitativa PSCB 2017|2018
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126 KUIPERS, Kathy J.. Formal and Informal Network Coupling and Its Relationship to Workplace Attachment. Sociological
Perspectives. Thousand Oaks Volume 52, nº 4,  Winter 2009, p. 455-479.

127 BACCEGA, Maria Aparecida. Inter-relações comunicação e consumo na trama cultural: o papel do sujeito ativo in
ROCHA, Rose e CARRASCOZA, João (orgs). Consumo midiático e culturas da convergência. São Paulo: Miró Editorial,
2011, p. 34.

Esse difusor tem como ponto central a perpetuação de uma determinada prática, mas,
muitas vezes, não está conectado às lógicas de mercado que são necessárias para mantê-la.
Não importa, aqui, agradar ao público. Importa arejar os assuntos para propiciar novas con -
dições de produção.

(...) na verdade, o que a gente está procurando entender não é o
funcionamento particular de um equipamento cultural, mas o que
permeia o pensamento do equipamento.

Entrevistado 6. Base qualitativa PSCB 2017|2018

Por outro lado, é o ator que tem m   aior potencial para entender a profundidade e a
importância das relações de maneira a conciliar as redes formais às redes informais de comuni-
cação e, assim, conseguir maior envolvimento de seus públicos126. 

Como já aferimos anteriormente, na sociedade contemporânea, a produção e o consumo
da cultura artística têm ligação direta com a comunicação. Se a ligação entre comunicação e
artes é anterior ao mundo contemporâneo – já que os artistas há muito utilizam os meios de comu-
nicação como matéria-prima –, pode-se inferir que a apropriação social das artes e seu consumo
depende diretamente de sua mediação. Isto pode ser reforçado pela perspectiva de que pro-
dução e consumo não podem ser discutidos isoladamente, que são “duas faces da mesma
moeda”127. Daqui depreendemos que o entendimento sobre a produção e o consumo das artes é
uma das variáveis que compõem a ideia de diálogo proporcionado pela sua mediação. 
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Influência
digital na cultura

O caso de sucesso Spark/Fluvip 

Camila Figueiredo e Renato Pezzotti
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A influência no comportamento de consumo, principalmente dos mais jovens, ganhou um
novo player: os influenciadores digitais. Antes, eram apenas grandes celebridades da música, do
cinema ou da televisão que influenciavam a decisão de consumo de muitos produtos ou serviços.
Hoje, com o crescimento do alcance da internet e o desenvolvimento de redes sociais, novas per-
sonas ganharam este espaço – como Youtubers e Instagramers. 

As redes sociais nasceram para (re)democratizar a criação de conteúdo – bem como
sua visibilidade e sua amplificação. Ninguém mais precisa de apenas seus 15 minutos de fama,
ser ator de um grande canal de televisão ou participar de um reality show para ter sucesso e visi-
bilidade midiática. Ser um criador de conteúdo se transformou em uma nova profissão – e, muitas
vezes, esse conteúdo nem precisa ter uma produção de alta qualidade. Ser um creator influencia
o consumo de marcas, serviços e, claro, de cultura.

Existem diversos motivos para essa ascensão. É fato que uma das ferramentas de marketing
mais eficientes é o boca em boca. A opinião do cliente/consumidor sempre foi um eficiente conver-
sor de vendas – as redes sociais apenas amplificaram isso. A proximidade aparece como uma
veracidade crível que o personagem realmente consome o produto. Diferente de quando uma cele-
bridade estrela a campanha publicitária de um produto que claramente não é de seu uso pessoal.
Os creators nativos digitais possuem mais do que sabedoria: possuem legitimidade para falar do
assunto, mas não como “especialistas profissionais” – e sim, como “gente como a gente”, o que
traz uma proximidade ainda maior dos fãs.

Estes influenciadores/celebridades são, assim, alçados a um patamar de representação e
sonho de um estilo de vida. Mas isso não é novidade. Sempre foi assim, mesmo com as celebri-
dades tradicionais. A novidade está na proximidade com o conteúdo – e na comunidade, que
gira mais em torno de um conteúdo do que apenas em volta de uma persona. O Netflix, com suas
séries originais, nos mostra bem isso. Lançamentos recentes como “Stranger Things” e “13
Reasons Why” são seriados que possuem uma comunidade apaixonada. A página128 oficial
brasileira no Facebook que leva o nome do primeiro seriado possui 6,5 milhões de seguidores –
além de possuir mais de 20 comunidades diferentes, não-oficiais. Já a página129 oficial brasileira
de “13 Reasons Why” possui nada menos do que 4,5 milhões de participantes.

A mesma coisa acontece com os influenciadores digitais. Eles se apropriam de um conteú-
do específico, seja falando sobre sua vida de forma divertida (os famosos daily vlogs), seja em
tutoriais, com dicas de maquiagem e moda, por exemplo. Esses influenciadores criaram uma
afinidade em cima do conteúdo que oferecem. Construíram, assim, uma comunidade apaixona-
da em torno deles, por meio desse conteúdo, difundido em redes sociais e novos canais de mídia,
como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. 

Os maiores youtubers do Brasil seguem essa linha de vlogs – ou pelo menos começaram
dessa maneira. Whinderson Nunes, maior youtuber do Brasil, possui mais de 30 milhões de
inscritos em seu canal – seguido por Felipe Neto, que conta com mais de 24 milhões de
seguidores. Já em relação aos canais de tutoriais, o segmento mais forte é o de beleza. Os canais
de Camila Coelho e Niina Secrets, por exemplo, possuem mais de 3,3 milhões de seguidores
cada um.

Não é de se estranhar, portanto, que empresas com esta expertise foram criadas para
atender demandas publicitárias com influenciadores digitais. Podemos dividir a atuação dessas
empresas em três diferentes categorias:

I) agenciadoras: empresas que possuem um casting exclusivo de influenciadores digitais.
Funcionam com um modelo tradicional de agenciamento;

128 Acesso em https://www.facebook.com/strangerthingsbr/?ref=br_rs

129 Acesso em https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/?ref=br_rs
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II) MPN (multi-platform networks): a partir de 2012, com a mudança de algoritmo do
YouTube de views para watch-time (a relevância deixou a quantidade de vezes que a produção
foi vista, e passou para a métrica de quanto tempo as pessoas assistem), começaram a surgir
empresas parceiras diretas do Google, dono da plataforma de compartilhamento de vídeos, que
são mais que agenciadoras: são produtoras de conteúdo que atuam ao lado de tais influencia -
dores – na comercialização de planos de mídia, assistência na criação de conteúdo, com suges -
tão de pautas, agendamento de convidados e elaboração de roteiros.

III) plataformas/agências de marketing de influência: companhias que, por meio de uma
tecnologia, unem marcas com influenciadores digitais – como é o caso da Spark, caso abordado
aqui neste capítulo. 

A fundação da Spark 

Formado pela ESPM em Publicidade e Propaganda, Rafael Coca atuou em grandes agên-
cias da publicidade nacional – na tradicional Y&R e na 9ine, empresa especializada em marketing
esportivo. Durante sua atuação na 9ine, Coca se especializou no agenciamento de atletas, além
de construção e gestão de imagem dos clientes da empresa. 

Não demorou a perceber a importância e força das redes sociais dessas celebridades
para a construção de uma boa imagem. Um dos maiores casos de sucesso deste modelo aconte-
ceu com o jogador Ronaldo Nazário, que abriu sua conta no Twitter, em 2009, em parceria com



uma grande marca de telecomunicação – sendo um dos primeiros exemplos de sucesso da união
de uma celebridade com uma marca nas redes sociais.

Outro exemplo aconteceu com o atleta Anderson Silva. Antes de entrar para o casting da
9ine, o lutador de MMA, contratado junto ao UFC, não tinha presença em redes sociais. A agên-
cia, percebendo a demanda de uma presença no ambiente digital, criou uma estratégia de con-
teúdo para o Instagram e para o Facebook do lutador. Silva, naquele momento, passou a ter uma
voz própria, que alcançava todo seu público. 

O interesse comercial no atleta crescia muito nos momentos que antecediam as rodadas
de lutas do UFC. A agência percebeu que este era o momento certo para o atleta realizar uma
amplificação de visibilidade das marcas que o apoiavam – e que as redes sociais do atleta, e
não das marcas, faziam mais sucesso. O mesmo caminho foi trilhado por outras celebridades. A
partir de 2012, a demanda pelo uso das redes sociais das próprias celebridades aumentou, ini-
ciando uma mudança no comportamento comunicacional dos anunciantes. 

O estalo para um novo negócio
Ao longo desses agenciamentos e, a partir de sua experiência com publicidade, Rafael

identificou alguns pontos relevantes para o negócio. Era alto o crescimento na presença de cele-
bridades, marcas e internautas nas redes sociais e os anunciantes, começaram, então, a buscar
contratos mais pontuais. 

As redes sociais, até o momento, eram utilizadas para amplificar o endosso dessas
grandes celebridades, associadas à publicidade tradicional, chamada de offline. As redes eram
apenas uma extensão de uma campanha principal. 

Identificou-se, assim, que “o que passou a acontecer com mais frequência, até a fortalecer
a disciplina marketing de influência, foi essa percepção de que pessoas se tornaram veículos”,
segundo Coca. A busca de clientes por um foco mais digital, e não apenas o uso de imagem, foi
o estalo para abertura da Spark. 

A Spark
Era latente a demanda por uma influência digital. Isso inspirou os sócios da 9ine a abrirem

um novo negócio: a Spark – uma agência que nascia para unir marcas com influenciadores digi-
tais. Segundo Coca, “o que pesou na formação do business foi a criação de um viés publicitário
e mercadológico para uma disciplina que passava a ser vista com mais propriedade entre agên-
cias e anunciantes – e, principalmente, com mais profissionalismo”.

Assim, em 2014, a Spark foi fundada com um objetivo: profissionalizar o marketing de
influenciadores. Isso compreendia tais personalidades como veículos publicitários. Se tornou
importante, também, a necessidade da criação de métricas em torno dessas campanhas.  
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A influência e 

o marketing digital

O que é influência digital?

Influenciar digitalmente é endossar um comportamento de compra e consumo via redes
sociais. Para Rafael Coca, “é usar o poder que pessoas têm para  influenciarem outras pessoas no
universo digital”. Dessa maneira, as redes sociais amplificaram a voz das pessoas e, algumas
delas, se mostraram mais talentosas, tornando-se referência em determinados assuntos – formatan-
do, assim, diferentes papéis de influência.

A Spark categoriza tais papeis da seguinte maneira:

I) personalidades: pessoas que tem um awareness (conhecimento) e alto alcance de públi-
co. Uma imagem construída, muitas vezes, no mundo offline, que tem personalidade construída.
O alcance é tão grande que o influenciador pode até ser entendido como um veículo de massa.
O contato com a base é menor, uma vez que a audiência é um pouco mais dispersa;



II) Especialistas: são pessoas que possuem conhecimento sobre um assunto específico. Um
chef de cozinha que fala sobre utensílios, por exemplo. É fato que a escolha de um influenciador
para uma campanha depende de seu papel – e do objetivo de cada cliente. “O peso é diferente.
Enquanto um pode dar um endosso mais técnico, o outro dá amplificação”, explica Coca.

O influenciador digital
como veículo de propaganda (KPIs)

Ao definirmos que influenciadores digitais são veículos de propaganda digital, determi-
namos, também, que a escolha dos mesmos funciona da mesma forma que qualquer escolha de
veículo de mídia:  por meio de números de audiência, questões demográficas/psicográficas de
público alvo e editoria de conteúdo. Assim, ao determinar um Key Performance Indicator (KPI), ou
os famosos indicadores de desempenho, específico como alcance, ou engajamento, a marca
escolhe onde e quem divulgará seu produto/serviço.

Influência digital na 
produção e no consumo da cultura

Para produtos e serviços culturais, o pensamento é o mesmo. Um dos clientes de maior fre-
quência da Spark é um grande produtor de cinema e representante de filmes. O objetivo é sempre
“levar mais pessoas ao cinema”, segundo o executivo. A estratégia de marketing com influencia -
dores digitais é feita sob medida, com distinções entre cada filme/conteúdo. 

Um lançamento “blockbuster” por exemplo, tem sempre a notoriedade como objetivo prin-
cipal. A escolha de influenciadores para divulgá-los segue, então, um raciocínio de mídia de
massa. Basicamente um estudo de números e afinidade com os canais que falam sobre este tema.
Quando o objetivo é divulgar um filme mais segmentado, a escolha é determinada por afinidade
ao tema: um influenciador que tenha mais legitimidade para conectar a mensagem. 

Um caso de sucesso da Spark foi a divulgação do filme “Everest”, que teve sucesso ao ser
divulgado pelo único fotógrafo brasileiro especializado em captar imagens da escalada da maior
montanha do mundo. A afinidade e legitimidade sobre assunto criou um vínculo de consumo.

A Metodologia Spark 
e seus casos

Como escolher o influenciador
certo para uma marca?

Além do pioneirismo de construir uma empresa no segmento, um dos maiores diferenciais
da Spark foi a construção de uma tecnologia própria: a “Spark Tracker”. Tal tecnologia funciona
como um primeiro filtro de escolha, com base em audiência e performance de personas nas redes
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sociais. Funciona, portanto, como um balizador. São dados que avalizam a escolha.

O processo de construção de conteúdo funciona da seguinte maneira dentro da Spark:

I) Brief e de-brief: entender a fundo o objetivo daquela campanha. São exemplos disso a
amplificação de conceito, a disseminação de conteúdo, engajamento, esclarecimentos sobre uti-
lização de produto, ou o second screen de comerciais e programas de televisão. A partir deste
momento, se traçam os objetivos – se a marca pretende alcance ou engajamento – ou ambos.
Além, claro, de compreender quais serão os KPIs, como obtenção de leads (cadastro de clientes),
clique em páginas de internet ou de compra e custo por view.

II) escolha da estratégia: neste momento, define-se quais plataformas e até qual perfil de
influenciador será utilizado. Neste passo, a tecnologia construída é de extrema importância e um
amparo de defesa. Ao selecionar filtros como idade, audiência, tema e hashtags, por exemplo, a
tecnologia busca pessoas que correspondam ao filtro determinado. 

Tais passos, presentes em todas as ações criadas pela Spark, ajudam na escolha de per-
sonalidade. Mas não é só isso que é importante para uma campanha bem sucedida. Uma análise
de dados, cruzamento dos mesmos, e inteligência estratégica é determinante para a Spark. 

Qual o processo
interno (operações) e externo (venda)?

A Spark é possui as seguintes áreas:

Î) Comercial: criado para amparar as agências, a área é responsável pelas vendas. Por
meio de uma prospecção intensa, principalmente em agências de publicidade, o departamento
comercial é o primeiro contato da Spark com seu cliente;

II) Operações: responsável pela gestão de projetos de cada campanha;

III) Estratégia: responsável por determinar o “onde, quando, e quem”. A área, responsável
pelo planejamento da campanha, possui dois sub- departamentos:

a) influencers specialists: responsável por analisar e determinar as plataformas e per-
sonas para uma campanha. O departamento possui gestores de canais, especializa-
dos nesta análise. São, também, responsáveis pela criação do conteúdo. Aqui, vai
uma ressalta importante e fundamental para o sucesso da campanha: é extremamente
importante que o conteúdo da publicidade seja semelhante ao conteúdo já criado
pelo influenciador.

b) business intelligence (BI): entender e processar o aprendizado dentro das campan-
has. O departamento de BI perpassa todos os processos – portanto, é um conhecimen-
to que está o tempo todo em destaque, mesmo quando tais resultados são apresenta-
dos ao cliente no final da campanha.

Um dos grandes objetivos da Spark é entregar ao cliente a melhor estratégia de storytelling,
associando dados de audiência, performance e conteúdo. Para Rafael Coca, este storytelling é
elaborado a partir da escolha do influenciador. Se a opção acontece por um influenciador mais
segmentado, que fale de um conteúdo específico, a marca é inserida de acordo com tal conteúdo
e linguagem específica do influenciador.

Para o executivo, não existe um perfil mais influenciável, mas, sim, um perfil assertivo e rele -
vante. Para ele, “um nativo digital que tem uma editoria clara, vai, em via de regra, dar mais endos-
so e mais coerência para um produto ligado à editoria dele do que outro que não está”. 
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O foco demográfico também é extremamente relevante para a atuação da Spark. Saber
quem aquela pessoa atinge é indispensável. Um exemplo disso é a apresentadora Renata Fan,
que comanda um programa especializado em futebol na TV Bandeirantes. Ela possui uma audiên-
cia majoritariamente masculina. Associarmos a persona Renata à uma marca de cosméticos para
mulheres poderia ter afinidade – mas para sua audiência, não. A apresentadora está mais apta
para de falar do lançamento de um carro do que de um produto de beleza.

Como mensurar a influência?
Assim como em outras companhias, a Spark mede a influência de uma campanha a partir

do número esperado (e final) de quantas visualizações, compartilhamentos e comentários em
cada conteúdo. A tecnologia fornece os números – e engenheiros e estatísticos providenciam uma
análise. Links parametrizados, como cupons de desconto, também são dados que proporcionam
uma análise de influência. Não existe, exatamente, uma área que influencie mais que a outra,
mas sim áreas que utilizam mais este marketing de influência.

Ao levarmos as iniciativas para a área cultural, as iniciativas ainda são muito desiguais.
Na Spark, a demanda prioritária vem do cinema – de empresas produtoras e distribuidoras de
filme. A companhia também é procurada para divulgação de eventos musicais e para divulgação
de livros, mas em menor escala. Para Coca, isso acontece por um fator relevante: os cinemas pos-
suem investimentos milionários de marketing.

O consumo cultural e a influência digital 
Influência orgânica x Influência paga

Ao analisar dados, é visível que a influência digital orgânica, ou seja, um post sem um
patrocínio, possui maior legitimidade. Porém, para Rafael, quando uma marca tem uma persona -
lidade e afinidade com o estilo de vida do influenciador, a performance de um post pago pode se
igualar a de um orgânico.

Quando segmentamos esta questão em relação a produtos e serviços culturais, as práticas
de consumo podem ser divididas da seguinte maneira:

I) cultura do ponto de vista comercial: ou seja, divulgação paga de um serviço e produto;

II) produtos culturais dos influenciadores: a maioria dos influenciadores que possui uma
base de fãs maior que um milhão de seguidores já escreveu, pelo menos, um livro sobre sua
carreira.

III) cultura pela cultura: o influenciador produz cultura por meio de seu conteúdo, e de um
produto cultural. Um exemplo é o vídeo publicado, em fevereiro, no canal “Jout Jout Prazer”130, de
Julia Tolezano, sobre o livro “A parte que falta” (Companhia das Letrinhas). Ao ler e analisar todas
as páginas do livro, a youtuber se emociona e, ao mesmo tempo, divulga um produto cultural – de
forma orgânica, não paga. Ao acompanharem seus vídeos, os seguidores consomem a mesma
cultura do que a influenciadora. O vídeo em questão, por exemplo, teve mais de cinco milhões de
visualizações até setembro do mesmo ano – tendo atingido três milhões de views nos primeiros
três dias. A questão pessoal e emocional da personalidade é, portanto, determinante na influên-
cia – seja esta paga ou orgânica. É tudo comunicação. 
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130 Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GFuNTV-hi9M 



Comunicação e Imprensa
A comunicação por meio de influenciadores digitais é, portanto, dependente do alcance e

afinidade editorial de cada um – mas, também, é baseada em qualidade, confiança e afeto. 

O jogo mudou. Antes, as produtoras dependiam muito de jornalistas e críticos para
levarem as pessoas às bilheterias dos cinemas. De certa forma, isso continua relevante – mas não
o bastante. 

Com o surgimento desta nova categoria de influência, alguns grupos de comunicação
passaram a entender a importância desta presença digital. Um bom exemplo disso é o sucesso
das redes sociais de Mônica Salgado, ex-diretora da redação da revista Glamour. Hoje, Mônica
tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, foi jurada na categoria Social & Influencer do
Cannes Lions 2018 e é tratada como celebridade por outros veículos que cobrem o dia a dia dos
famosos. 

Para Coca, a jornalista viu uma oportunidade única de influência via redes sociais ao
perceber que tinha mais seguidores do que a tiragem oficial da revista. Depois de cinco anos
comandando a publicação, ela decidiu deixar o cargo para se dedicar aos seus canais. “Ampli -
ficaram-se os canais de comunicação. E dentro dessa amplificação as pessoas tomaram mais pro-
tagonismo”, reforça Coca. Naquele momento, ela se tornou mais influenciadora que a marca
onde atuava.

Isso não significa que o endosso de jornalistas de veículos tradicionais, como Exame e
Veja, por exemplo, seja dispensável. Mas, hoje, existem diversos outros poderes de influência. Ao
associar a divulgação de informação à uma pessoa, a necessidade da qualidade desse conteú-
do aumenta – assim como a confiança nesse material. Isso porque não existe o “amparo” de um
terceiro, como um jornal de grande circulação ou uma publicação especializada. 

Tudo depende da palavra, carisma, afinidade e qualidade imposta em cima de um nome –
como vimos no exemplo de Mônica Salgado. Ao se tornar “seu próprio veículo”, sua influência
tornou-se maior, mais acessada e mais compartilhada. Para Coca, isso trará “uma preocupação
ainda maior com a qualidade e imagem do conteúdo – afinal é apenas ela, seu rosto e persona -
lidade que estão ali”. 

Métricas:
a influência digital x influência
física e o caso
  de sucesso da Spark

Assim como qualquer outra mídia, mensurar a influência física após uma influência digital
é extremamente complicado. Uma saída é associar uma compra/cupom de desconto ao conteú-
do do influenciador.

A Spark possui um case de sucesso que comprova a influência digital na física – ou seja, a
conversão e eficiente do marketing de influência. Em meados de 2017, a empresa recebeu um pe -
dido urgente de um cliente que tinha como principal produto um festival de música em São Paulo.
O festival aconteceria em duas semanas, mas grande parte dos ingressos estavam encalhados.
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A solução da Spark foi oferecer um conteúdo de influenciadores digitais que eram fãs de
algumas atrações que estariam no evento. A estratégia, portanto, foi de alcance – uma vez que
muitas das personalidades escolhidas já eram conhecidas da mídia tradicional e possuíam um
alto número de seguidores. A legitimidade veio por meio de associação de afeto, gosto e estilo
de vida. 

A Spark sugeriu que fosse enviado um cupom de desconto por influenciador, para medir a
performance de compra. Mesmo com uma métrica digital, foi possível comprovar a métrica física:
os ingressos se esgotaram antes do festival – e grande parte foi por meio de compras com tais
cupons de desconto (a empresa não divulga dados sobre o caso).

A métrica se tornou possível dentro de uma campanha com influenciadores digitais – e isso
é um dos principais fatores do aumento da demanda por este tipo de iniciativa. 

E qual é o motivo do sucesso de audiência dos influenciadores? Um deles, talvez o princi-
pal, é que eles “oferecem algo em troca”. Eles possuem uma negociação “ganha-ganha”: eu te
ofereço algo e, em troca, você me dá visibilidade. Os Youtubers, instagramers, e influenciadores
digitais de todos os jeitos, tamanhos e tipos se tornaram mais do que ídolos: são o drive de con-
sumo de uma geração. 

Isso se torna ainda mais evidente quando observamos alguns rankings, como o publicado
pelo jornal Meio & Mensagem131 em 2016. Entre estrelas da Rede Globo de televisão, que
alcançam 99% de penetração nos lares brasileiros, estão influencers como Kéfera, Felipe
Castanhari, Camila Coelho e Taciele Alcolea, entre outros.

Mas como isso acontece? Ao divulgarem as emoções do seu dia a dia, eles se transfor-
mam em sinônimos de um estilo de vida específico – e são alçados a um patamar de celebridade.
A relevância é tamanha que muitos jovens, de diferentes idades, não sonham em ser advogados,
médicos, jornalistas, bombeiros ou veterinários: eles desejam ser influencers – e ter tal função
como profissão principal.

O poder comunicacional dos influenciadores digitais possibilita agregar os três principais
pilares da comunicação: qualidade, confiança e afeto – e isso tudo em um único veículo/per-
sona, já que a pessoa é a própria mídia. 

Novos formatos têm ajudado muito nessa construção. Para Coca, os “Stories” do
Instagram, que possibilitam vídeos ao vivo, gravações de 15 segundos e duram apenas 24
horas, trouxeram legitimidade para os influenciadores. Isso porque os aproximam da vida real,
levando, assim, uma veracidade ainda maior para as histórias. 

Por mais que formatos e plataformas mudem, nasçam e morram, este tipo de influência já
fincou suas raízes na comunicação. Entender todo este processo é essencial para ter sucesso na
comunicação.
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131 http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/01/11/os-mais-influentes-entre-jovens-do-brasil.html.
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O processo comunicacional produção-consumo, como um lugar de diálogo, é o espaço
de realização da coletividade e, portanto, da manifestação dos interesses da sociedade, das
identidades e, assim, da proposição de soluções e do consumo simbólico.

Lugares físicos ou lugares digitais, e sempre geolocalizados, como acreditamos, são
cenários para que esses processos dialógicos aconteçam. Em ambos os casos, como apresenta-
mos na coleta nacional 2017|2018 do Panorama Setorial da Cultura Brasileira, verificamos difu-
sores (conscientes do exercício de sua influência ou não) ingerentes na construção de sentidos e
significados. O território é, também, elemento intrínseco à difusão, como apresentados a seguir. 

Territórios da cultura:
vocações do lugar

de mediação
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Mapas, espaços, territórios, cartografia. Até pouco tempo, este vocabulário pertencia
apenas à Geografia. Hoje, são palavras presentes em disciplinas variadas, relacionam-se à cul-
tura em diversos aspectos e estão ligadas a metáforas e representações.

“A cultura é constituída espacialmente”132, aponta Peter Jackson. Para este autor, cujo
traba lho se relaciona com os pensadores dos Estudos Culturais, especialmente aqueles do britâni-
co Centre for Contemporary Cultural Studies da Universidade de Birmingham, cultura faz alusão
a códigos com os quais os significados são construídos, transmitidos e entendidos. Para descrever
este processo, os autores do Centre utilizaram metáforas geográficas. Entre elas, definem culturas
como mapas de significados por meio dos quais o mundo se torna inteligível.

Jackson mostra, ainda, que culturas não são sistemas de significados e valores simples-
mente imaginados; eles se tornam concretos através de padrões de organização social estrutura-
dos e configurados pelos grupos e são, também, os modos pelos quais essas configurações são
experienciadas, entendidas e interpretadas133.

Na esteira desses pensamentos e do que se propôs entender como difusores nesta publi-
cação, percebe-se que o território surge como conceito fundamental para essa compreensão,
tanto no ambiente digital134 quanto no ambiente físico.

Adotada essa premissa, entende-se que a difusão da cultura se dá em territórios próprios.

Cumpre anotar que o significado das palavras é mutável e construído historicamente, além
de demonstrar as condições sociais e temporais em que se ocorreram suas diferentes apreensões.
As definições aqui apresentadas são resultado de filiações ao pensamento dos correspondentes
autores citados e não abarcam a totalidade de seus sentidos.

Os termos espaço e território não se equivalem e não são sinônimos. Claude Raffestin lem-
bra que é fundamental o entendimento de que o espaço antecede o território, sendo este gerado
como resultado de uma ação conduzida por um ator que, ao se apropriar concretamente ou
abstratamente (por exemplo, através da representação) de um espaço, o territorializa135.
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Territórios físicos da cultura

Renata R. Allucci

132 JACKSON, Peter. Maps of Meaning. Taylor & Frances e-Library, 2003.

133 Chambers, I. Popular cultura: the metropolitan experience. In:  JACKSON, Peter. Maps of Meaning. Taylor & Frances
e-Library, 2003.

134 MARTEL, Frédéric. Smart. O que você não sabe sobre a internet. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

135 Raffestin, Claude. A produção das estruturas territoriais e sua representação. In SAQUET, Marcos Aurélio, SPOSITO,
Eliseu Savério (orgs.). Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos. Rio de Janeiro: Consequência Editora,
2015, p. 22.



Consideram-se atores, neste caso, os difusores culturais apresentados neste estudo. São
eles que, nos territórios, possibilitam a articulação e as relações entre espaços, políticas e identi-
dades.

Sobre estas últimas, em edição anterior do PSCB133 estabeleceu-se o conceito de identi-
dade e identificação utilizados por Stuart Hall134. Em Raffestin, a identidade é, acima de tudo, um
processo para se tornar semelhante a alguém que, “no interior de uma área territorial, declara ter
as mesmas imagens, os mesmos ídolos, as mesmas normas”135, ou seja, a identidade é com-
preendida como processo de identificação relacional e territorial.

Este processo de construção de identidades se vale, também, das memórias coletivas e
fantasias individuais; estas organizam seu significado “em função de tendências sociais e projetos
culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço”136.
Configura-se, novamente, portanto, a vinculação da identidade às condições sociais, temporais,
espaciais e, em especial, territoriais.

 Em sua etimologia latina, território (territorium) significa terra que pertence a alguém; porém
esse pertencer não é, necessariamente, ter propriedade da terra, mas pode referir-se à sua apro-
priação. Esta, por sua vez, pode ter duas dimensões não excludentes: política (de controle) e afe-
tiva. No primeiro caso, trata-se do controle efetivo de instituições ou grupos sobre um dado seg-
mento do espaço; no segundo caso, a dimensão afetiva é derivada das práticas espacializadas
de grupos distintos137.

O território corresponderia à apropriação de espaços para estabelecer domínio sobre
estes, mas também poderia tratar-se de uma construção simbólica, que expresse um determinado
ima ginário temporalmente localizado. Por meio das práticas sociais e culturais, os territórios se -
riam criados, ocupados e transformados.

Ou, ainda, se “o território [...] é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e
a partir de relações de poder”, cabe perguntar: “quem domina ou influencia quem nesse espaço,
e como?”138

Sobram exemplos do exercício do poder sobre o território dos equipamentos culturais e de
sua dimensão política. Os acontecimentos recentes de incêndios em equipamentos culturais139 re -
velam a falta de programas das políticas públicas para a sua manutenção, assim como o desco -
nhecimento de parte da população sobre eles e, consequentemente, sobre sua história, memória,
identidade e cultura, muitas vezes sob a alegação de que não sentem pertencimento ou afetivi-
dade com estes territórios.
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133 JORDÃO, Gisele, ALLUCCI, Renata R. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2012/2014. São Paulo: Allucci &
Associados Comunicações, 2014.

134 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11ª edição. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

135 RAFFESTIN, Claude. Immagini e identità territorial. In: DEMATTEIS, Giuseppe, FERLAINO, Fiorenzo (orgs.), Il mondo
e I luoghi: geografie delle identità e del cambiamento. Italia: Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte, 2003,
p. 4, tradução da autora.

136 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Trad. Klauss B. Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 23.

137 CORRÊA, Roberto Lobato. Territorialidade e Corporação: um exemplo. In: SANTOS, M; SOUZA, M. A.; SILVEIRA,
M. L. Território: Globalização e Fragmentação. 4ºed. Editora Hucitec: São Paulo, 1998.

138 SOUZA, Marcelo Lopes de. O território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: Castro, Iná Elias
de et al. (orgs.): Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 78-79.

139 2008 – Teatro Cultura Artística / SP; 2010 – Instituto Butantan / SP; 2013 – Memorial da América Latina / SP; 2014
– Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios / SP; 2015 –Museu da Língua Portuguesa / SP; 2018 - Museu Nacional / RJ.



Para que se entenda como os difusores influenciam na produção e no consumo culturais,
levam-se em conta variados significados e dimensões do território. É especialmente significativa a
visão de Eleilson Leite, um dos organizadores do projeto Estéticas da Periferia, quando diz que,
para se delimitar um território, deve-se levar em conta as “identidades coletivas estabelecidas por
laços de pertencimento, circuitos e determinados tipos de trajeto. A cartografia do território é
assim uma construção de grande apelo simbólico e a cultura é a narrativa que trama o tecido
social daquele espaço. Ou seja, para nós, território é um espaço afetivo”140.

Seriam esses territórios, onde as atividades culturais se manifestam, espaços singulares de
produção, consumo e difusão; os protagonismos neles exercidos nem sempre são convergentes,
havendo conflitos e disputas. Mas é nesse ambiente que a cultura ganha forma e dimensão sim-
bólica, pela atuação e mediação dos difusores culturais.

Equipamentos culturais e territórios

Em uma de suas acepções, pode-se entender como difusores aqueles que se configuram
como a oferta física da cultura, ou seja, os equipamentos culturais, definidos como “edificações
destinadas a práticas culturais (teatros, cinemas, bibliotecas, centros de cultura, filmotecas,
museus)”141. Equipamentos culturais são também chamados espaços culturais, destinados ao uso
ou frequência coletivos, orientados principalmente para a produção, criação, prática, acolhimen-
to, divulgação e/ou comercialização de bens e serviços culturais, geridos por instituições públi-
cas ou particulares142.

A vinculação desses equipamentos com o espaço trata, inicialmente, de entender que
estão fisicamente localizados em algum endereço que possibilite seu reconhecimento. Interessa,
porém, saber como e se o equipamento cultural, com sua atuação, ajuda a construir um território.

Vale aqui citar Rogério Haesbaert, para quem o conceito de território “é associado a uma
dimensão de apropriação e/ou sentimento de pertencimento, seja esta apropriação no sentido
de controle efetivo por parte de instituições ou grupos sobre um dado segmento do espaço, seja
na apropriação mais afetiva de uma identidade territorial”143.

Na última edição do PSCB, as instituições que investem em cultura – públicas, privadas ou
híbridas –, ao serem perguntadas sobre o papel da cultura no Brasil, apresentaram como denom-
inador comum “seu potencial de inclusão social e desenvolvimento da consciência cidadã, [...] a
sensação de pertencer e, também, ser responsável pelo funcionamento de uma coletividade só
podem acontecer amalgamadas pela cultura”144.
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140 http://esteticasdasperiferias.org.br/2017/6a-edicao-do-esteticas-das-periferias-mobiliza-territorios-e-incentiva-acao-
em-rede/

141 COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de políticas culturais. 2ª edição revista e ampliada. São Paulo:

FAPESP/Iluminuras, 2012, p. 185.

142 Glossário. JORDÃO, Gisele, ALLUCCI, Renata R. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2011/2012. São Paulo:
Allucci & Associados Comunicações, 2012.

143 HAESBAERT, Rogério. Dos múltiplos territórios à multiterritorialidade. Porto Alegre, setembro de 2004. Disponível em
http://w3.msh.univse2.fr/cdp/documents/CONFERENCERogérioHaesbaert.pdf. Acesso em agosto de 2018.

144 JORDÃO, Gisele, ALLUCCI, Renata R. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2011/2012. São Paulo: Allucci &
Associados Comunicações, 2012, p. 121.



Estas mesmas instituições têm, muitas vezes, seus próprios equipamentos culturais e, como
tal, exercem ambos papéis: de investidores e de mediadores, ou difusores, no sentido de sua
capacidade de “estabelecer pontes entre os produtos culturais e seus potenciais públicos”,
capacidade esta que está, por sua vez, “intimamente relacionada ao potencial que estas institu-
ições têm de influenciar na conformação de padrões de práticas culturais de indivíduos e grupos
sociais”145. Esses papéis podem fazer com que as instituições influenciem, também, a produção
cultural, principalmente se utilizam editais.

A atuação nas três pontas da cadeia produtiva, muitas vezes amparada pela Lei de
Incentivo à Cultura, começa a trazer consequências para a produção e para o consumo culturais.
Esta situação não é, ainda, tão perceptível quanto a integração multimídia que possibilitou às
grandes corporações, por meio de fusões, adquirirem condições de produzir e controlar a edição
e a transmissão de um vasto material sobre arte em geral e política, o que lhes permitiu, de acordo
com García Canclini “concentrar a capacidade de selecionar e interpretar os acontecimentos
históricos”146 e, acrescente-se, culturais.

Por outro lado, pode-se inferir que a presença de fundações e institutos próprios garante
poder de disseminação cultural e abrangência territorial para a cultura.

A simples presença de um equipamento cultural não é garantia de sua utilização ou eficá-
cia. A grande quantidade de cinemas de rua que foram transformados em locais de cultos reli-
giosos é um exemplo flagrante, porquanto tenha-se demonstrado que a religião é considerada a
grande atividade cultural dos brasileiros147 (uma vez que se considerou o consumo simbólico e,
dentro deste, compreende-se a prática religiosa).

Na busca pelo entendimento dos difusores, os depoimentos colhidos reforçam a conexão
entre o território e o conteúdo artístico e cultural, mostrando que a geografia da cidade é fator a
ser considerado.

A adequação entre a produção de um espetáculo teatral, por exemplo, e as característi-
cas do lugar em que ela se apresenta deveria ser contemplada no pensamento curatorial e, por-
tanto, em sua difusão, já que, muitas vezes, o que leva uma pessoa ao teatro é a experiência de
ver ao vivo algo que ela acredita ter sido feito só para ela, vivido em uma sala escura e que a
deixa vulnerável.

Em outro exemplo, o Festival de Cinema de Gramado, um dos mais conhecidos do país,
apresenta duas especificidades dentro do universo dos festivais de cinema no Brasil e no mundo.
A primeira é, justamente, sua localização – a maioria dos grandes festivais se dá em capitais e
Gramado é uma cidade do interior. A segunda é a vocação turística dessa cidade, o que fez com
que o Festival nascesse dentro dessa lógica, mais do que inicialmente como uma proposta cultural
que, hoje, está na sua essência.
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145 OLIVEIRA, Maria Carolina Vasconcelos. Instituições e públicos culturais: Um estudo sobre mediação a partir do caso
SESC-São Paulo. Dissertação [Sociologia]. FFLCH/USP. São Paulo, 2009, p. 6.

146 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Leitores, espectadores e internautas. E-book. São Paulo: Editora Iluminuras, 2013.

147 JORDÃO, Gisele, ALLUCCI, Renata R. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2012/2014. São Paulo: Allucci &
Associados Comunicações, 2014, p. 64.



Além disso, surgem perguntas e vivem-se alguns dilemas: Como fazer o público conhecer
a programação e chegar a esses equipamentos? Como as ofertas físicas de cultura podem ser
complementadas e modificadas pelos devices? Como utilizá-los em seu favor? Equipamentos cul-
turais devem atender às demandas da população local (no sentido da programação oferecida)
ou ofertar sua própria linguagem e área artística? Como tem-se procurado demonstrar, os
repertórios são ajustados e construídos a partir da interpretação de um difusor, em geral mobiliza-
do pela lógica capitalista.

É consenso que a tecnologia da comunicação está vinculada aos equipamentos culturais
físicos de forma intrínseca, criando interfaces de diálogo entre produtores, consumidores e difu-
sores; as redes sociais e as plataformas digitais operam como divulgadores desses equipamen-
tos, em um processo contínuo e complementar.

Apresentam-se aqui algumas situações frutos dessas reflexões.

Museus: tradição, tecnologia, turismo
Segundo Mário Chagas, “museu e patrimônio são dispositivos narrativos, servem para

contar histórias, para fazer a mediação entre diferentes tempos, pessoas e grupos. É nesse sentido
que se pode dizer que eles são pontes, janelas ou portas poéticas que servem para comunicar e,
portanto, para nos humanizar”148.

Há uma efetiva mudança no entendimento sobre essas instituições; até recentemente, con-
siderava-se que museus, bibliotecas, arquivos “eram feitos de prédios, acervos, equipe e de visi-
tantes: coisas que podíamos enxergar, tocar, cheirar ou medir diretamente contando os ingressos
vendidos e as pessoas que passavam por nossos portões”149.

Como mediadores, muitos museus têm procurado se alinhar com novas dinâmicas, por
meio do aumento da presença nas mídias sociais, nas articulações com novos públicos, em diver-
sas plataformas online, em um trabalho de oferecimento de conteúdo, extrapolando as possibili-
dades territoriais físicas.

No Brasil, o impacto e alcance da utilização de novas plataformas para a disseminação
do conteúdo de uma instituição considerada tradicional, como o museu, ainda não foram medi-
dos e nem utilizados em sua plenitude. Hoje compreende-se a preservação não como aprisiona-
mento; de fato “preservar é irradiar conexões, eletrizá-las, compartilhá-las de uma maneira que
elas gerem derivadas e reversas, em novas teias e telas pessoais, afetivas e identitárias”150.

Profissionais da área tem tentado estimular a conexão entre museus e sociedade por diver-
sos meios, entre os quais a tecnologia disponível, entendendo a perspectiva digital como estímulo
à transformação e à ampliação dessa mediação, que possibilitaria abarcar visitantes físicos e vir-
tuais, desde que entendidas e respeitadas as diferenças entre os dois contextos.

Há, ainda, museus que se prestam a atrativos turísticos, pela grandeza de sua edificação
arquitetônica, em detrimento de suas atividades e de seu conteúdo expositivo.
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148 CHAGAS, Mário. Educação, museu e patrimônio: tensão, devoração e adjetivação. Instituto do Patrimônio Artístico e
Histórico Nacional - Iphan, s/d, p. 5. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/educacao_
museu_patrimonio_tensao.pdf. Acesso em agosto de 2018.

149 EDSON, Michel Peter. Matéria escura. In: MENDES, Luis Marcelo (org.). Reprograme: tecnologia, inovação e cultura
numa nova era de museus. Rio de Janeiro: Livros de Criação/Ímã Editorial, 2015, p. 46.

150 BONAS, Marília. Museus, hipertexto e promiscuidade. In: MENDES, Luis Marcelo (org.). Reprograme: tecnologia,
inovação e cultura numa nova era de museus. Rio de Janeiro: Livros de Criação / Ímã Editorial, 2015, p. 8.







Para ficar em um exemplo brasileiro recente, o Museu do Amanhã151, na cidade do Rio de
Janeiro e inaugurado em dezembro de 2015, obra encomendada ao arquiteto espanhol
Santiago Calatrava, causou polêmicas pelo alto custo da obra e pela pequena adesão dos
moradores locais. O Museu, que fez parte de um projeto de renovação e revitalização da área
portuária, localiza-se na Praça Mauá, transformada em ampla esplanada que se abriu após a
derrubada da Perimetral que escondia o cais do porto e os armazéns. As obras foram realizadas
por ocasião das Olimpíadas, sediadas na cidade em 2016.

O conteúdo das exposições, como em outros museus concebidos com os mesmos ideais
fica, muitas vezes, em segundo plano. Como identificou Sharon Zukin, a cultura, cada vez mais,
tornou-se o “negócio das cidades”152. 

O caso Sesc
Uma bem sucedida experiência é a rede de equipamentos culturais oferecidas pelo

Serviço Social do Comércio – Sesc. No país, apresentam unidades em todos os estados sendo
que, apenas no estado de São Paulo são 40 unidades, espalhadas por diversas regiões da
cidade de São Paulo e por cidades do interior.

Uma característica divulgada pelo próprio Sesc, para a construção de suas unidades, é a
de que levam em conta áreas onde haja poucos equipamentos culturais e pouca programação cul-
tural e esportiva, de modo que “procuram atender os usuários e integrar os moradores destas
regiões, inclusive criando e desenvolvendo projetos culturais e sociais para intervir nestas comu-
nidades de acordo com demandas culturais e esportivas que abarcam as necessidades locais”153.

Entre seus equipamentos, o emblemático Sesc Pompeia, inaugurado em 1982, é uma
unidade referência até os dias atuais; ele marca a transformação da ação do Sesc, pois foi o
primeiro a ter a cultura como centro de suas atividades – até aqui, o foco eram os esportes e o
lazer – além de ser reconhecido por seu projeto arquitetônico, da autoria de Lina Bo Bardi154. A
edificação, construída em 1938, para abrigar uma fábrica, teve parte das instalações
aproveitadas no projeto.

130

Te
rr

itó
ri
o
s
 d

a
 c

u
ltu

ra

151 O Museu do Amanhã é uma iniciativa da Prefeitura do Rio, concebido e realizado em conjunto com a Fundação
Roberto Marinho, instituição ligada ao Grupo Globo, tendo o Banco Santander como Patrocinador Master e a Shell
como mantenedora. Conta ainda com a Engie, IBM e IRB Brasil Resseguros como Patrocinadores, Grupo Globo como
parceiro estratégico e o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente, e do Governo
Federal, por intermédio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A instituição
faz parte da rede de museus da Secretaria Municipal de Cultura. O Instituto de Desenvolvimento de Gestão (IDG) é
responsável pela gestão do Museu. Disponível em https://museudoamanha.org.br/#. Acesso em setembro de 2018.

152 ZUKIN, Sharon. The cultures of cities. Cambridge/Oxford, Blackwell Publishers, 1995.

153 DINES, Yara Schreiber. Cidadelas da Cultura no Lazer: Um estudo de antropologia da imagem do Sesc São Paulo.
Tese (Ciências Sociais). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2007, p. 257-258.

154 O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo
(Conpresp) tombou, em 2009, os galpões industriais (atualmente ocupados pela biblioteca, área de convivência e teatro,
incluindo o saguão de entrada e espera), além de outros edifícios do conjunto e a pavimentação das ruas internas.
Resolução Nº 05/Conpresp/2009. Em 2015, o conjunto arquitetônico do Sesc Pompeia foi tombado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural nacional.
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155 www.sescsp.org.br e www.sesc.com.br 

156 DINES, Yara Schreiber. Cidadelas da Cultura no Lazer: Um estudo de antropologia da imagem do Sesc São Paulo.
Tese (Ciências Sociais). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2007

157 www.sesc70anos.com.br

158 SESC. Administração Regional no Estado de São Paulo. Realizações 2016.

159 TALHARI, Julio, SILVEIRA, Laís, PUCCINELLI, Bruno. Reflexões em torno de práticas culturais na Luz. PontoUrbe [Online],
11 | 2012. Disponível em http://pontourbe.revues.org/1151. Acesso em setembro de 2018.

Partindo de seus equipamentos próprios, o Sesc passou a atuar em praças e parques, até
chegar aos meios de comunicação, estabelecendo parcerias com redes que divulgam suas ativi-
dades na TV e no rádio; conta também com a publicação da revista E; e entrou na Internet, com a
criação de um site próprio155 que apresenta a programação, expõe práticas interativas e infor-
mações sobre as unidades e permite o acesso às publicações156.

Incorporando o digital em suas unidades, o Sesc criou diversos laboratórios e promoveu
eventos voltados à reflexão, discussão e aprendizado sobre tecnologias digitais imbricadas com
a cultura. Na celebração de seus 70 anos, lançou uma campanha digital voltada ao público fre-
quentador, acompanhada por jornalistas e influenciadores digitais, além de utilizar o Instagram e
um hotsite157. Também disponibilizou parte de seu catálogo de obras musicais (Selo Sesc) em
diversas plataformas de streaming.

O Sesc entendeu – e colocou em prática – que “os centros culturais do futuro próximo
podem fornecer uma programação e uma força educativa tão importante online quanto propor-
cionam sob uma estrutura física”158.

Tentativa de revigoração do território por meio de
equipamentos culturais – Projeto Nova luz 

Se a escolha do local de construção de um equipamento cultural leva em conta, muitas
vezes, a degradação de uma área, nem sempre esta lógica se confirma. Um equipamento cultu -
ral, por si só, não traz a revigoração esperada – ele pode colaborar na dinamização e ser estímu-
lo ao potencial já existente –, porém seu papel como difusor só se confirmará se houver diálogo
com as redes locais preexistentes.

Um exemplo tornado clássico desta situação de conflitos entre interesses e grupos é projeto
Nova Luz. Já na década de 1980, o governo estadual pretendia revitalizar a região da Luz, na
cidade de São Paulo, utilizando os equipamentos culturais ali já instalados – a Oficina Cultural Três
Rios, a Pinacoteca do Estado, o Liceu de Artes e Ofícios, o Teatro Taib, o Museu da Polícia Militar e
o Museu da Saúde – ao que chamaram Projeto Luz Cultural. Embora não tenham conseguido os
investimentos privados necessários, seus articuladores continuaram com tentativas de transfor-
mação da região por meio do incentivo ao consumo cultural por meio, por exemplo, da criação da
Associação Viva o Centro nos anos 1990. Aliados a projetos de outra natureza, ainda se encontra
em execução, atualmente, a ideia de transformação do bairro em polo cultural159. 

Embora a região tenha sofrido um intenso processo de degradação, outros equipamentos
culturais vieram se somar aos já existentes na região ou foram restaurados: o prédio da estação
ferroviária da Estrada de Ferro Sorocabana, a Estação Júlio Prestes, que abriga a Sala São Paulo,
a Secretaria de Estado da Cultura, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico (Condephaat) e é sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
(Osesp); a demolição do quarteirão da antiga rodoviária para dar lugar (futuramente) ao
Complexo Cultural – Teatro da Dança; a reforma da Estação da Luz, que abriga o Museu da
Língua Portuguesa; a reforma da Pinacoteca do Estado e a criação da Estação Pinacoteca; o
Memorial Da Resistência; o Parque Da Luz; o Mosteiro da Luz; o Museu de Arte Sacra. 



Retomado em 2011, agora pela Prefeitura de São Paulo como Projeto Urbanístico
Específico da Nova Luz, entre seus objetivos estão a preservação e recuperação do patrimônio
histórico; a criação de uma rede de espaços públicos capazes de recepcionar melhor os usuários
da região assim como moradores e trabalhadores160.

Não são poucos os críticos a esse projeto, principalmente em relação à falta de articu-
lação com moradores, o indisfarçável interesse imobiliário e as equivocadas políticas sociais
para grupos que ocupam a região.

Além disso, na tentativa de transformar a região por meio de equipamentos culturais com
características artísticas bastante definidas, foram priorizadas atividades que visam a um público
que não dialoga com esse território, o que acentua “o forte caráter segregador entre a instituição
cultural e o entorno no qual ela se insere”161. Na análise dos resultados concretos e simbólicos dos
empreendimentos, essa divergência fica bastante clara.

A cidade como equipamento cultural:
experiências paulistanas

Quando saiu a campo para uma pesquisa etnográfica sobre modalidades de lazer, cul-
tura popular e entretenimento na periferia de São Paulo, José Guilherme Magnani se surpreendeu
com a resposta que encontrou, pois apontou para outra direção daquela que sua hipótese inicial
indicava. Como ele relata: “em poucas palavras, a resposta foi a seguinte: não é o conteúdo da
cultura popular, do entretenimento ou do lazer o que importa, mas os lugares onde são desfruta-
dos, as relações que instauram, os contatos que propiciam”.162

Diante desta constatação, dois questionamentos: “quais espaços na cidade não são
espaços de cultura?”163 e “estamos diante de espaços verdadeiramente públicos ou de espaços
concebidos e implantados para um tipo específico de público?”164.

Assim, “ruas, praças e monumentos transformam-se em suportes físicos de significações
compartilhadas”165 e a cultura é utilizada como estratégia em projetos e políticas urbanos.

A seguir, experiências que tem nos espaços públicos a gênese e a motivação de suas ativi-
dades culturais.
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160 PREFEITURA DE SÃO PAULO. Projeto Nova Luz. Julho de 2011. Disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/upload/.../nova_luz/201108_PUE.pdf

161 TALHARI, Julio, SILVEIRA, Laís, PUCCINELLI, Bruno. Reflexões em torno de práticas culturais na Luz. PontoUrbe [Online],
11 | 2012, p. 5. Disponível em http://pontourbe.revues.org/1151. Acesso em setembro de 2018.

162 MAGNANI, José Guilherme Cantor. No Meio da Trama: A antropologia urbana e os desafios da cidade
contemporânea. Sociologia, Problemas e Práticas, n.º 60, 2009, pp. 69-80.

163 Em conferência no Encontro Internacional Espaços Culturais Urbanos, realizado pelo Sesc na cidade de São Paulo
em 2015.

164 SERPA, Angelo. O Espaço público na cidade contemporânea. São Paulo: Contexto: 2007, p. 39.

165 ARANTES, Antonio Augusto. A Guerra dos Lugares: Sobre Fronteiras Simbólicas e Liminaridades no Espaço Urbano.
Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional n.23, 1994 p. 191.



133

Virada cultural Paulista
Inspirada nas Noites Brancas que acontecem em cidades europeias, a Virada Cultural da

cidade de São Paulo acontece desde 2005, organizada e financiada pelo poder público muni -
cipal. Apresenta uma variada programação artística, em eventos gratuitos, geralmente no mês de
maio e que, começando no final da tarde do sábado, avançam pela madrugada, até completar
24 horas de atividades no domingo.

A programação tem lugar prioritariamente no centro da cidade, em estruturas e palcos
montados para o evento. Também utiliza equipamentos culturais públicos, como bibliotecas,
Centros Culturais, o Theatro Municipal de São Paulo e equipamentos privados da rede Sesc; na
periferia da cidade, os eventos, em sua maioria, acontecem nos Centros Educacionais Unificados
(CEUs).

De acordo com seu site oficial, “[...] a Virada Cultural busca, antes de tudo, promover a
convivência em espaço público, convidando a população a se apropriar do Centro da cidade
por meio da arte, da música, da dança, das manifestações populares”166.

Aos poucos, outras regiões e equipamentos da cidade começaram a receber palcos e
atividades da Virada, entre elas República, Anhangabaú, Luz, além de Capela do Socorro e
Grajaú, a Igreja da Consolação, o Terminal Parque Dom Pedro II, o Centro de Formação Cultural
de Cidade Tiradentes, o Centro Cultural da Penha, Vila Prudente, Brasilândia.

Para Cyntia Moya, “nos discursos oficiais sobre este evento, o uso da cultura/arte como
recurso167 para minimização de conflitos sociais e convivência pacífica, ocupação e renovação
urbana é reiterado constantemente e emerge como justificativa para sua criação e permanência
do ca lendário cultural da cidade, articulada com distribuição das programações no espaço
urbano”168.

Em 2013, o então secretário municipal de cultura, Nabil Bonduki apresentou novas dire-
trizes para a Virada, entre elas a “criação de um conselho curador para pluralizar as progra-
mações do evento e desenvolver necessário diálogo entre membros do setor artístico e represen-
tantes da sociedade”169.  A definição da programação, até então, era centralizada em um diretor
do evento.

Fruto de sua consolidação, em 2007, o governador do Estado de São Paulo estendeu o
evento para o interior e litoral, “criando a então Virada Cultural Paulista, que se iniciou como um
projeto-piloto em 10 cidades do Estado”170. Produzidas em parceria com as prefeituras munici-
pais, hoje já são 30 as cidades que realizam suas “viradas”.

166 Disponível em: <http://www.viradacultural.prefeitura.sp.gov.br/a-virada/>. Acesso em setembro de 2018.

167 YÚDICE, George. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2006.

168 MOYA, Cyntia Malaguti. Arte e Conflito Social.  Dissertação (Educação). Universidade Estadual de Campinas.
Campinas/SP, 2016, p. 14.

169 MOYA, Cyntia Malaguti. Arte e Conflito Social.  Dissertação (Educação). Universidade Estadual de Campinas.
Campinas/SP, 2016, p. 29.

170 AMORIM, Flavia Cristina Mariano de. Virada Cultural Paulista: promoção e democratização da cultura. Disponível
em: https://paineira.usp.br/celacc/sites/default/files/media/tcc/162-531-1-SM.pdf. Acesso em setembro de 2018. Te
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O Minhocão
Inaugurado em 25 de janeiro de 1971, o elevado João Goulart (antigo Costa e Silva), –

conhecido como Minhocão – liga a Praça Roosevelt, no centro da cidade, ao Largo Padre
Péricles, em Perdizes, na Zona Oeste. Com 3,4 quilômetros de extensão, faz parte da ligação
leste-oeste da cidade. No início, funcionava 24 horas para os veículos; esta situação foi mudan-
do pouco a pouco até que, em 2018, ele começou a ficar fechado para carros das 21h30 de
sexta-feira até as 6h30 da segunda-feira. 

Desde sua construção o elevado foi considerado uma aberração urbanística; promoveu
a desvalorização imobiliária à sua volta; a parte de baixo da construção tornou-se abrigo para
sem-tetos e intensificou atividades ilícitas que já aconteciam em algumas ruas próximas; e,
ainda, não resolveu os problemas de circulação de automóveis, prioridade que havia justificado
sua cons trução.

Sua vocação para as atividades artísticas e de lazer se deu de maneira espontânea, com
a ocupação acontecendo nos horários em que estava desativado. Entre as atividades organi-
zadas no Minhocão, “tem teatro nas janelas de um prédio, projeção de filmes na fachada de
outro, grafite e jardins verticais nas empenas, mercado de pulgas, encontros de cachorreiros”171,
além de performances artísticas, prática de esportes, caminhadas, encontros, piscinas montadas
no verão, bicicletas, skates... 

No início de 2015, o coletivo APraça realizou o projeto Vozes do Minhocão, no qual
ouviram e gravaram os que se dispunham a conversar com eles, em cadeiras dispostas no eleva-
do, durante quatro finais de semana. Como resultado, o coletivo aponta que “o Minhocão age
como um mediador simbólico que promove a identificação para que essa comunidade em movi-
mento se componha e se recomponha na medida em que ele se abre para as pessoas [...]”172.
Para seus usuários, ele é um território cultural e afetivo.

Mais uma vez, o Minhocão é alvo de polêmicas; desta vez, considera-se, de um lado, a
possibilidade de sua derrubada integral; de outro, sua transformação definitiva em parque.
Arquitetos, urbanistas, parte da sociedade civil, agentes culturais, entre tantos outros atores dis-
cutem ideias e projetos para esse local. Porém, enquanto essa decisão não acontece, o
Minhocão segue recebendo carros e pessoas, em uma vida dupla consolidada pelo seu poten-
cial como equipamento urbano e cultural.
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171 BOA NOVA, Daniel. Quem são as pessoas que já estão usando o Minhocão como se fosse um parque. Disponível
em https://www.hypeness.com.br/2015/07/quem-sao-as-pessoas-que-ja-estao-usando-o-minhocao-como-se-fosse-um-
parque/. Acesso em agosto de 2018.

172 Asfalto Zine. A Praça. Disponível em https://issuu.com/apraca_/docs/zine_aprac__a_-_asfalto, p. 14



#PaulistaAberta
A avenida Paulista tem grande importância na cidade de São Paulo. Concentra os

poderes financeiro e econômico e é local de manifestação política de um número crescente de
grupos sociais, além de lugar de festas e comemorações diversas173.

Com a construção, na avenida, da nova sede do Museu de Arte de São Paulo (MASP), em
1968, no edifício projetado por Lina Bo Bardi, começou-se a antever as possibilidades deste ter-
ritório, hoje plenamente consolidadas.

Considerada um ícone da cidade de São Paulo, naquilo que “o ícone urbano pode ser
compreendido como uma produção representativa de um espaço sócio-histórico”174, de sua lista
atual de equipamentos culturais fazem parte: Masp, Casa das Rosas, Instituto Itaú Cultural, Centro
Cultural Fiesp, Japan House, Sesc Avenida Paulista, Instituto Moreira Salles, além de livrarias,
Cultura e Fnac; cinemas, Reserva Cultural, Center 3 e Cine Bombril, entre outros.

Também é na Paulista que acontecem alguns dos maiores eventos da cidade, como a
Corrida de São Silvestre, a festa de Ano Novo, a Parada LGBT, a Marcha para Jesus (atualmente
realizada no Campo de Marte), além das quase diárias manifestações políticas e sociais.

Em agosto de 2014, Minha Sampa e SampaPé!, iniciaram uma mobilização junto a cole-
tivos, ONGs e cidadãos para que a Avenida Paulista fosse aberta apenas para pedestres aos
domingos e feriados. O pontapé foi dado com a criação de uma campanha na plataforma
Panela de Pressão, que possibilitou aos favoráveis à abertura mostrarem para as autoridades seu
posicionamento. Além da campanha online, em alguns domingos as calçadas da avenida eram
ocupadas com atividades lúdicas que promoviam a causa175.

No domingo, 25 de agosto de 2015, dia da inauguração da ciclofaixa que atravessa
toda a avenida, foi feito o primeiro teste da abertura da Paulista somente para as pessoas. A ofi-
cialização do projeto aconteceu em 2016, com a criação do #PaulistaAberta e o Programa Ruas
Abertas, que estendeu a abertura de ruas aos domingos e feriados para outras vias da cidade.

A urbanista Raquel Rolnik escreveu em seu blog que “o lazer e a diversão nem sempre
demandam megainfraestruturas de espetáculos e eventos. As pessoas também organizam, pro-
movem e criam suas expressões artísticas e seus próprios ‘eventos’, basta que haja espaços
disponíveis para isso. E foi o que vimos domingo: sem carros, a Paulista acolheu apresentações
de teatro, circo e música e também as mais diversas brincadeiras e jogos, muitas vezes inventados
ali, na hora”176.

Seus organizadores estimam que mais de 100 mil pessoas, em média, a frequentam por
dia nos domingos e feriados. A ocupação da avenida Paulista por manifestações culturais diversi-
ficadas e a presença maciça de frequentadores, em apenas dois anos, confirmam a eficácia de
espaços públicos como territórios culturais.
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173 FRÚGOLI JR., Heitor. As Atividades Culturais no Eixo da Avenida Paulista. Relatório de Pesquisa Nº 6 /1995.
Eaesp/Fgv/Npp - Núcleo de Pesquisas e Publicações. Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Fundação
Getúlio Vargas, 1995, p. 1-34.

174 MERLEAU-PONTY, Maurice. O visível e o invisível. Trad. José Artur Gianotti e Armando Mora D’Oliveira. São Paulo:
Perspectiva, 2005.

175 https://www.paulistaaberta.minhasampa.org.br/. Acesso em setembro de 2018.

176 ROLNIK, Raquel. Lições da Avenida Paulista Aberta. Publicado em 27/8/2015. Disponível em: https://raquelrolnik.
wordpress.com/2015/08/27/licoes-da-avenida-paulista-aberta/. Acesso em setembro de 2018.



Almas repletas de chão177

Se até aqui foram analisados equipamentos culturais em seus territórios, a serem percorri-
dos ou frequentados pelos consumidores culturais, a próxima análise trata dos equipamentos cul-
turais que percorrem, eles, o território, em busca de seus espectadores. Uma inversão em certa
medida, mas que apresenta as mesmas premissas, ou seja, territórios – contínuos ou não – que se
tornam culturais pelas práticas sociais e culturais que neles ocorrem; as relações que promovem; o
exercício do poder.

Para exemplificar, o circuito, categoria definida por Magnani como “o exercício de uma
prática ou a oferta de determinado serviço por meio de estabelecimentos, equipamentos e
espaços que não mantêm entre si uma relação de contiguidade espacial”; e que, ainda, “de -
signa um uso do espaço e dos equipamentos urbanos – possibilitando, por conseguinte, o exercí-
cio da sociabilidade por meio de encontros, comunicação, manejo de códigos”178, mostra, em
uma compreensão alargada, que a cultura no território é, também, uma alternativa de movimen-
tação, mobilidade e mobilização entre os atores que compartilham determinadas práticas cultu -
rais. Não à toa muitos dos projetos culturais levam em seu nome a palavra Circuito.

A quantidade de manifestações culturais que acontecem de forma itinerante e se utilizam
dos mais variados e inusitados suportes é imensa. O Brasil vê, todos os dias, nas suas mais diver-
sas regiões, a cultura assim sendo praticada e exercida. Foram colhidas algumas histórias que se
contam a seguir. 

De barco, de jegue ou de kombi
Circulando em bicicletas ou em caminhões, espalhados em pontos de ônibus e estações

de metrô, disponibilizados em contêiners e em palafitas, são diversos os projetos espalhados pelo
Brasil que buscam oferecer livros ou promover leituras comunitárias. Muitos deles são iniciativas
particulares, de pessoas para quem interessa incentivar essa prática; alguns, com o tempo e o
crescimento do empreendimento, terminam por receber ajuda financeira, de logística e de
gestão, pública ou privada. 

Em Alto Alegre do Pindaré, interior do Maranhão, um jegue tornou-se popular. Ele é o
suporte para o projeto Jegue-livro, carregando duas cestas enfeitadas cheias de livros. Depois de
passar por várias ruas, ele chega à praça principal, aguardado por muita gente. Os livros ficam à
disposição durante toda a manhã e podem ser lidos ali mesmo, pela praça179.

Já as águas dos rios do Amazonas servem, desde 2012, de trajeto para o projeto Barco-
Biblioteca, do Instituto Ler Para Crescer. Seus criadores explicam que a proposta é levar literatura
infanto-juvenil às populações ribeirinhas e, para isso, misturam as histórias com artes circense,
teatral e literária, além de procurar sensibilizar os moradores das comunidades visitadas sobre
questões ambientais180.

Na região dos Pimentas, Guarulhos, na Grande São Paulo, vive a educadora e militante
cultural Thayame Porto, criadora do projeto Passarinho Contou, trabalho que alia formação leito-
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177 Inspirado na canção Nos bailes da vida, de Milton Nascimento e Fernando Brant. 

178 MAGNANI. José Guilherme Cantor. Os circuitos dos jovens urbanos. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v.
17, n. 2, novembro de 2005, pp. 173-205.

179 http://jornalnacional.globo.com/Jornalismo/JN/0,,AA1676397-3579-807159-56248,00.html

180 Projeto 'Barco-Biblioteca' leva literatura e arte às comunidades ribeirinhas do AM. Disponível em: https://www.acritica.
com/channels/governo/news/projeto-barco-biblioteca-leva-literatura-e-arte-as-comunidades-ribeirinhas-do-am. Acesso em
setembro de 2018.



Projeto Passarinho Cantou.
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ra, acesso aos livros e programação cultural. A região, uma das maiores da periferia do estado
de São Paulo, apresenta muitas lacunas de serviços públicos nas áreas da educação e cultura;
por exemplo, não possui bibliotecas públicas. A partir dessa ausência, Thayame começou, em
2009, pequenas rodas de leitura, com encontros no interior dos bairros para contar histórias e
emprestar livros.

Em 2016, juntando todos seus recursos, Thayame “Passarinha” comprou uma Kombi que, utili -
zada como biblioteca, possibilitou que um número maior de livros transitasse em suas rodas de lei tura.
O projeto já percorreu várias regiões de São Paulo e outros municípios da região metropolita na, em
visitas articuladas junto a coletivos culturais da periferia, que ajudam e fortalecem a atividade.

cinemas itinerantes e um nome revelador
Em 1990, o casal de cineastas Luiz Bolognesi e Laís Bodanzky iniciou o “Cine Mam bem -

be’, usando o próprio carro, um projetor 16 mm emprestado na bagagem, uma tela doada e
alguns rolos de curtas-metragens produzidos por eles e por amigos. Promoviam, com a ajuda dos
moradores locais, sessões de cinema gratuitas, seguidas por debates. Os locais podiam ser esco-
las, praças, igrejas ou aldeias indígenas, e percorreram o Brasil do sul da Bahia ao interior da
Amazônia.

Em 2004, o projeto tornou-se o Cine Tela Brasil, com uma estrutura transportada em um
caminhão que, durante as sessões, transformava-se em sala de projeção. Essa estrutura, agora
mais profissional, era montada e desmontada a cada cidade visitada. Em dez anos, o cinema
itinerante alcançou 386 cidades, realizou 7.439 sessões, exibiu 137 filmes diferentes e foi assis-
tido por mais de 1,3 milhão de brasileiros. Em 2014, os cineastas deixaram o projeto, e passou
a ser conduzido por José Carlos da Silva e Edson Souza da Silva, integrantes da equipe há 14 e
10 anos, respectivamente181.

Em outro projeto, duas carretas se transformam em salas de cinema no projeto Cinema é
pra você, sim!182. Iniciado em 2016, atuante até o momento, percorreu diversos estados
brasileiros e mais de cem cidades, com predominância no estado de Minas Gerais.

À parte o conteúdo desse projeto, chama atenção seu nome. Ao convocar os cidadãos a
participarem das exibições dos filmes, exclamam que eles podem, sim, ir ao cinema; que a práti-
ca do cinema também é feita para eles. Em edição anterior do PSCB, muito foi discutido sobre o
que é ser público e vencer diversas barreiras de acesso à uma prática cultural. Entre elas, “a dis-
tância geográfica que separa os espaços culturais cuja distribuição concentrada e não equitativa
os mantém distanciados do âmbito quotidiano da maioria dos habitantes das cidades e dos
vilarejos”; a aquisição de “determinado capital cultural – este conjunto de conhecimentos e habili-
dades que lhes permite acessar e desfrutar, em diversas medidas, do que lhes é oferecido’; e,
ainda, “a distância simbólica que afasta a muitos do patrimônio sacralizado em museus ou cine-
mas de arte”183.

Este projeto, em sua denominação, denuncia toda essa problemática, mesmo que pro-
cure, com sua realização, minimizá-la.
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181 PEZZONI, Carolina. Cine Tela Brasil articula há dez anos cinema, educação e comunidade pelos quatro cantos do
país. Disponível em: http://portal.aprendiz.uol.com.br/2014/12/03/cine-tela-brasil-articula-ha-dez-anos-cinema-
educacao-e-comunidade-pelos-quatro-cantos-pais/. Acesso em setembro de 2018.

182 Patrocinado pela Caixa Seguradora, com utilização da Lei de Incentivo à Cultura. Informações disponíveis em:
http://www.cinemaepravocesim.com.br. Acesso em setembro de 2018.

183 MANTECÓN, Ana Rosas. Papéis de público e inclusão social: os desafios das políticas culturais em tempos de
globalização. In: JORDÃO, Gisele, ALLUCCI, Renata R. Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2012/2014. São
Paulo: Allucci & Associados Comunicações, 2014, p. 121.



O teatro na rua
Pode-se dizer que “no Brasil, o teatro de rua tem como importantes referências, desde sem-

pre, as grandes manifestações culturais populares como Carnaval, bumba-meu-boi, maracatu,
reisado e todos os folguedos que contam com algum tipo de teatralidade”184.

Em toda sua história, “teatro e cidade sempre foram ligados, numa relação amigável ou
conflituosa, mas um sempre se serviu ou serviu ao outro durante vários séculos”185. As opções con-
temporâneas para realizar um espetáculo teatral na rua vão desde questões estéticas, políticas e
sociais, até a tentativa de levar o teatro àqueles que não tem acesso às salas convencionais.

O Projeto Emcena Brasil, da Companhia Abaréteatro e a Associação Abaré Arte em
Cena, vem, desde 2008, circulando por diversas cidades do país, utilizando um container adap-
tado que se transforma em palco para apresentações de espetáculos de teatro, circo, música,
oficinas, mamulengos, contações de histórias, exposições itinerantes, além de sessões de curtas-
metragens. Nas cidades visitadas, na intenção de promover um intercâmbio, convidam grupos
artísticos locais para se apresentarem.

A caravana, composta por mais de 50 pessoas, entre atores, técnicos, monitores e
equipe, viaja com infraestrutura de iluminação e sonorização, além de 400 banquetas para
acomodar o público, sob uma tenda que abriga palco e plateia, instalada ao ar livre. O proje-
to já percorreu mais de 400 cidades visitadas, com um público aproximado de 1,5 milhão de
pessoas186.

A trupe itinerante Carroça de Mamulengos viaja há mais de 40 anos pelo Brasil, com um
repertório composto por 11 espetáculos. Criada em Brasília em 1977, com formação familiar, os
Gomides, é composta por brincantes, atores, músicos, bonequeiros, contadores de histórias e pa -
lhaços. Com o nascimento dos filhos, a concepção cênica teve que prever a participação das
crian ças, além de adaptar a participação de cada uma de acordo com a aptidão de sua idade.
Hoje, os avós que criaram o grupo se apresentam com filhos e netas.

As apresentações são complementadas por oficinas de construção de bonecos, de con-
fecção de brinquedos, para apresentar a linguagem estética de cena e falar sobre a montagem
das peças e, ainda, uma outra atividade, em que os integrantes do grupo preparam comidas típi-
cas e partilham com o público187.
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184 TEATRO de Rua. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018.
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo882/teatro-de-rua>. Acesso em setembro de 2018.

185 https://foradopalco.wordpress.com/teatro-de-rua/

186 www.emcenabrasil.com.br

187 http://www.carrocademamulengos.com.br/apresentacao



Algumas considerações

A reformulação e o refazer das práticas culturais brasileiras sempre tiveram intensa difusão
no território. Os fluxos, sejam físicos ou virtuais, sempre fizeram parte dessa movimentação, e as
mediações ajudam a sociedade a se apropriar de espaços e símbolos. As diferenças culturais são
“produto de um processo histórico compartilhado que diferencia o mundo ao mesmo tempo que o
conecta”188.

Os territórios vão se refazendo, por meio da experiência efetiva e da vivência dos espaços
urbanos, das práticas sociais e culturais; seja em equipamentos físicos, em ruas e praças, sendo
transportado ou transportando.

Por isso, considera-se que os territórios sejam essenciais para a compreensão da difusão
da cultura, e que a difusão tenha, como papel, propiciar conexões entre diferentes elementos, evi-
denciando e explicitando relações, compartilhando e propondo possibilidades aos que pro-
duzem e aos que consomem.
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188 GUPTA, Akhil, FERGUSON, James. Mais além da “cultura”: espaço, identidade e política da diferença. In: ARANTES,
Antonio A. (org.). O espaço da diferença. Campinas: Papirus, 2000, p. 43.
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   No princípio da web, eram os sites. Uma das coisas mais interessantes em 1994 era
visitar o endereço das enciclopédias, como a Barsa ou a Britannica, e perceber que não era mais
necessário ter uma parede cheia de livros gigantes, capa dura, pesados. Nove em cada dez
reportagens diziam que todo aquele conteúdo estava à distância de um clique.

Passados dez anos, no início do século 21, e já estava claro que qualquer instituição ou
empresa que não tivesse um site não existiria. Ou melhor, não apareceria nas buscas, e não seria
encontrada, portanto – o que dava no mesmo que não existir. Foi quando museus e institutos cultu -
rais começaram a tratar das suas fachadas digitais, com mais ou menos afinco. Alguns acervos
levariam ainda mais de uma década para entrar na rede, sendo que a maioria deles segue,
ainda hoje, sem ter nem mesmo um projeto de digitalização. Na verdade, a situação de penúria
dos museus é bastante conhecida, mesmo antes de o Museu Nacional do Rio de Janeiro ser
reduzido a cinzas, em setembro de 2018189. 

De qualquer forma, a cultura nunca circulou apenas dentro de museus, institutos culturais e
enciclopédias, mas nos lugares mais diversos. Durante a pavimentação digital da internet, con-
forme a infraestrutura era construída, a cultura também se mostrava em todos os cantos possíveis.
Nesse texto, trazemos detalhes de alguns desses cantos, em especial aqueles que milhares de
pessoas escolheram como os seus espaços para consumir, produzir e fazer circular cultura, ao
longo dos pouco mais de 20 anos de internet comercial no mundo. Acreditamos que contar suas
histórias nos permite entender melhor como se deu o impacto de produzir e consumir cultura com
a junção das tecnologias digitais e da rede mundial dos computadores. 
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Ambiente digital de difusão:
por onde circula
a cultura online?

Andre DeAk e Leonardo FoLetto

189 Disponível em: http://tvbrasil.ebc.com.br/caminhos-da-reportagem/2018/09/museu-nacional-o-descaso-da-historia
Acesso em: 20 set. 2018



WIkIPeDIA, a enciclopédia 
  que conseguiu ser livre e colaborativa

São poucos os websites que foram tão discutidos e que geraram tanto debate sobre que-
bras de paradigmas quanto aquele criado por Jimmy Wales e Larry Sanger, em janeiro de 2001.
Em 2018, a Wikipedia tem acima de 43 milhões de artigos, sendo mais de 1 milhão deles em
português, o que nos coloca apenas no décimo quinto lugar entre 298 idiomas em termos de
quantidade de artigos190. Em 2014, calcularam que seriam necessárias mais de 1 milhão de
páginas, divididas em 1.000 volumes de 1.200 folhas cada, para imprimir o conteúdo que esta-
va lá – ocupando cerca de 80 metros de estantes. A última edição em inglês da Enciclopédia
Britannica foi distribuída em 32 volumes com cerca de mil páginas cada191. 

Muitos anos foram gastos em faculdades de jornalismo, em metros de páginas de revistas e
jornais para discutir se o conteúdo da Wikipedia era confiável, e se seria uma enciclopédia melhor
ou pior que uma Britannica, em que ocorre a tradicional curadoria e revisão por pares acadêmi-
cos. Em 2006, a revista Nature publicou o primeiro estudo em que comparava as duas enciclopé-
dias, observando 42 artigos científicos de acordo com os padrões mais elevados, e concluindo
que “a diferença de acuidade entre as duas enciclopédias não era particularmente grande”192.

O debate que, às vezes, até hoje se escuta é que “não são profissionais que editam a
Wikipedia”. No Brasil, por conta da discussão sobre o fim da necessidade do diploma de jorna -
lismo para exercer profissionalmente a função, também surgiu a polêmica com o mesmo mote:
“não são jornalistas profissionais que estão produzindo essas notícias”. Hoje, a defesa do “profis-
sional” em detrimento do “amador” já não está na lista de prioridades. No caso da Wikipedia,
uma das conclusões mais interessantes é a de que se trata não de um produto, mas de um proces-
so193. Com sistemas complexos de validação das revisões, os artigos estão o tempo todo sendo
reescritos e revisados. Ninguém duvida, hoje, que a Wikipedia seja um ponto crucial de dis-
tribuição de cultura. 

O fato é que a possibilidade da produção colaborativa, coletiva, e a facilidade com que
os meios de produção e distribuição cresceram nos primeiros 10 anos da web, fizeram com que
conteúdos culturais circulassem muito mais livremente do que jamais haviam circulado antes. Clay
Shirky sintetizou bem: “O futuro que a internet apresentou é a publicação em massa de conteúdos
amadores, o que mudou o modo de compreender o que deveria ou não ser publicado. Antes, se
a pergunta era ‘por que publicar isso?’, agora passou a ser ‘por que não publicar isso?’”194.

Esta realidade mudou o cenário e o mercado de maneira bastante drástica. Jornais, outro
ícone da cultura, antes tidos como o “pedágio” entre a informação e o leitor, perceberam que
cedo ou tarde teriam que rever conceitos porque os anunciantes não mais, necessariamente, te -
riam que colocar suas propagandas ali para serem vistos. Não demorou muito para a crise finan-
ceira chegar: “o Google deve ficar com 42% do mercado de anúncios digitais em 2018 nos
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190 Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia Acesso em: 20 set. 2018

191 Disponível em https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2014/03/27/295262783/printing-wikipedia-
would-take-1-million-pages-but-thats-sort-of-the-point Acesso em: 20 set. 2018

192 BENKLER, Yochai. The Wealth of networks. London: Yale Press, 2006. P. 71.

193 Disponível em https://arstechnica.com/features/2008/04/book-review-2008-04-1/3/ Acesso em: 20 set. 2018

194 SHIRKY, Clay. Here comes everybody. New York: Penguim, 2008. p. 40.



Estados Unidos; o Facebook, a concorrência mais próxima, deve ficar com 23% do mercado de
anúncios digitais”195. Enquanto isso, os investimentos em anúncios impressos – e mesmo nos digi-
tais, em empresas de jornalismo – seguem em queda. O New York Times, grande parâmetro para
a imprensa mundial, que fez um movimento em direção a assinaturas digitais, anunciou, em
2018, queda de mais 10% nos anúncios196. E, apesar de ter funcionado o modelo de paywall
para o NYT, isso não quer dizer que as pessoas estejam dispostas, de modo geral, a bancar o jor-
nalismo em qualquer parte do mundo com o próprio bolso. Conforme apostava em 2009 o ana -
lista Chris Anderson, “se é digital, cedo ou tarde vai ser grátis”197.

Praticamente ao mesmo tempo em que ocorria o impacto do digital nos meios impressos,
com a livre circulação da informação e da cultura por cabos ainda sem banda larga disseminada
(o 3G chegaria apenas na segunda metade da primeira década de 2000, o 4G no início da
década de 2010) e com os celulares inteligentes também no início de seu processo de conquista
mundial dos mercados (o primeiro Iphone é de 2007), vimos outro mercado cultural sofrer um
abalo sísmico que mudaria os rumos de uma cadeia produtiva inteira. E o nome deste terremoto,
em específico, era Napster.

NAPSteR, o primeiro desafiante
do copyright na internet

Criado por Shawn Fanning e Sean Parker como um programa de compartilhamento de
arquivos em rede P2P (ponto a ponto), em 1999, o Napster protagonizou a primeira luta impor-
tante entre a indústria fonográfica e as então nascentes iniciativas de distribuição de informação
(e cultura) na internet. A sacada de Fannin   g e Parker (que depois seria um dos primeiros
acionistas do Facebook e ganharia a rosto de Justin Timberlake no filme “A Rede Social”, de
2010) foi criar um software de interface gráfica amigável, facilmente baixável nos computa-
dores rudimentares da época, para que qualquer pessoa pudesse buscar suas músicas, em
MP3, por nome do artista, disco, faixas e até gêneros inteiros, e fazer o download de uma cópia
para suas máquinas. Era o velho hábito de compartilhar músicas, popularizado desde as fitas
K7, levado a uma escala global sem precedentes, facilitado por um formato que permitia, ao
mesmo tempo, compartilhar a música e mantê-la consigo nos HDs, CDs e disquetes da época.
Uma música em MP3 baixada no Napster era um bem não-rival198, que poderia coexistir em
diferentes cópias e ser obtida de forma gratuita, o que quebrava o sistema industrial que as
grandes gravadoras mantiveram como o seu modelo de comercialização de produtos durante
décadas, ao mesmo tempo em que não remunerava os autores das músicas, agora encontradas
em diversos computadores de jovens mundo afora. Problema na certa.
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ra195 Disponível em: https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/02/01/google-parent-alphabet-
reports-soaring-ad-revenue-despite-youtube-backlash/?utm_term=.ac684dda632b Acesso em: 20 set. 2018

196 Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/new-york-times-registra-lucro-de-us-24-milhoes-no-2-trimestre-
22959880 Acesso em: 20 set. 2018

197 ANDERSON, Chris. Free - grátis, o futuro dos preços. São Paulo: Campus, 2009.

198 Dois professores e pesquisadores brasileiros, Imre Simon e Miguel Said Vieira, desenvolveram um conceito que detalha
melhor este exemplo: “rossio não-rival”, que, em oposição ao rossio rival, admite usos simultâneos que não competem
entre si. Estes rossios, que pode ser tido como sinônimo de commons, foram potencializado e disseminado amplamente
pelas tecnologias digitais. SIMON, Imre; VIEIRA, Miguel Said. O Rossio não-rival. Disponível em:
https://www.ime.usp.br/~is/papir/RNR_v9.pdf Acesso em: 19 set. 2018



Um ano depois de ter sido criado, em 2000, o Napster se tornou uma empresa com diver-
sas versões de seu software sendo lançadas quase mensalmente, número de usuários quadrupli-
cando a cada semana, chegando a um pico de 8 milhões de pessoas conectadas simultanea-
mente. Mesmo com o sucesso obtido, os processos das gravadoras por quebra de copyright fize -
ram o Napster fechar em 2001. Um dos mais notórios desses processos foi o do Metallica, com
seu baterista Lars Ulrich à frente, que manifestou diversas vezes sua indignação com as pessoas
que escutavam suas músicas sem pagar, embora ele mesmo tenha assumido que fez isso alguns
anos depois199.

Apesar do site ter perdido a batalha judicial, as pessoas passaram a considerar que a
troca – ou o download – de músicas era algo tão natural quanto navegar na internet. Outra coisa
ficou clara nesse processo: quando os donos do Napster disseram ser capazes de impedir
99,4% de partilha de materiais protegidos por leis de direitos autorais, a outra parte (as gravado-
ras) disse que não era o bastante. Lawrence Lessig, advogado, um dos criadores de um conjunto
de licenças mais flexíveis que o direito autoral (chamada Creative Commons), notou que “se
99,4% não é o bastante, então essa é uma guerra contra o compartilhamento de arquivos e não
a favor do direito autoral”200.

Lessig esteve no Brasil algumas vezes e foi próximo da gestão de Gilberto Gil no Ministério
da Cultura, entre 2003 e 2008, durante o governo Lula. A licença, da qual ele foi um dos inven-
tores, Creative Commons, é uma variação do direito autoral que permite, de antemão, que outros
utilizem a obra criada, sem permitir a ação de intermediários legais. Foi o conjunto de licenças
que mais se popularizou mundo afora baseada no copyleft, um conceito jurídico usado pelo cria -
dor do movimento do software livre, Richard Stallman, para permitir que determinadas obras,
como softwares, continuem livres201. 

Poucos sabem que o Brasil é pioneiro na mudança ocorrida em relação ao direito autoral
na música, ao compartilhamento de arquivos, ao reposicionamento mundial da indústria musical.
Em Belém do Pará, o tecnobrega, que surge a partir das tecnologias de sampler, uma mistura do
brega tradicional com batidas eletrônicas, desde o início abriu mão de fazer dinheiro vendendo
CDs. Em nome da livre circulação, em feiras de CDs “piratas” distribuídos pelos próprios autores
para que camelôs vendessem a R$ 1 ou R$ 2, os músicos estavam mais interessados na formação
de público. Assim, conhecidos por uma massa de fãs, podiam depois vender ingressos para
shows e ganhar com apresentações em várias cidades, ao invés de tentar proteger sua obra e
ganhar com o produto CD. Quanto mais a música circulasse, melhor. 

“A ausência de aplicação de leis de propriedade intelectual contribui fortemente para a
construção de um mercado com dinâmica muito diferente daquele da indústria cultural formal e
tradicional”, apontavam os pesquisadores Ronaldo Lemos e Oona Castro em livro de 2008202,
resultado de pesquisa de anos anteriores. Um ano antes, 2007, dois fatos importantes ocorreram
na história da indústria musical: o Radiohead lançou seu disco “In Rainbows” direto na rede para
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199 O BaixaCultura, site que desde 2008 acompanha a cultura livre e as questões em torno do copyright e copyleft,
recuperou uma matéria em que Lars, em março de 2009, fala: “Eu sentei-me e descarreguei o Death Magnetic da Internet
apenas no intuito de experimentar. Foi algo do tipo “Wow, é assim que isto funciona.” Eu pensei para os meus botões
que se havia alguém com direito a descarregar de borla o Death Magnetic era eu.” Fonte:
http://baixacultura.org/noticias-do-front-baixacultural-14/

200 LESSIG, Laurence. Free Culture: The Nature and Future of Creativity. New York: Penguin, 2006. pp. 73–74. 

201 O copyleft desleftigna originalmente “esquerda da cópia”, ou “permitido a cópia”, e passou a ser um termo usado em
diversas áreas, do software aos bens culturais. Mais informações em: VVAA. Copyleft: manual de uso. Madrid; Traficante
de Sueños, 2006. Disponível em: http://baixacultura.org/traducao-do-manual-do-copyleft/ Acesso em: 20 set. 2018

202 LEMOS, Ronaldo; CASTRO, Oona. Tecnobrega, o Pará reinventando o negócio da música. Rio de Janeiro: Tramas
Urbanas, 2008. pp. 148.



download no modelo “pague-quanto-quiser”, e arrecadou mais do que se vendesse ao preço nor-
mal da época; e Madonna, ao perceber que a venda de CDs não sustentaria mais os artistas
como no século passado, assinou um contrato “sem precedentes” com uma produtora de shows,
passando a se importar mais com a venda de ingressos do que com a venda de música203.

Depois de a música se tornar livre, e com uma banda mais larga, que já permitia o
download de arquivos maiores, foi a vez de outra indústria ver seus pilares abalados: as produ-
toras de vídeo. Mas Hollywood e toda a multimilionária indústria do cinema norte-americano
não ficariam sentados vendo seus conteúdos escorrerem pelos torrents.

PIRAte BAY, a nave-mãe dos torrents

Já é razoavelmente conhecida a história de que a Disney e a Universal Studios tentaram
impedir o desenvolvimento do vídeo cassete, sob a alegação de que isso iria acabar com o
copyright quando as pessoas gravassem programas de TV204. O caso Betamax, como ficou co -
nhe cido, foi vencido pela Sony, dona da nova tecnologia, em 1984, e nem a TV nem o cinema
acabaram então.

Assim, quando surgiu a nova tecnologia chamada torrent, uma evolução do P2P, que agora
quebrava os arquivos em partes mínimas e permitia a troca não apenas do arquivo completo, mas
mesmo das pequenas partes sem que o usuário tivesse o arquivo completo, tornando o processo
muito mais eficaz, um conglomerado de empresas de entretenimento mundiais, entre elas a própria
Sony, entrou com um processo contra a “Baía Pirata” por quebra de copyright de mi lhares de
arquivos de produtos culturais. Em 2009, na Suécia, os responsáveis que haviam criado e man-
tinham o site de trocas de torrents The Pirate Bay havia seis anos, perderam a causa, recebe ram
uma multa recorde (8 milhões de dólares) e foram para a prisão (o que muitos consideraram bas-
tante fora do comum e exagerado – o tribunal virou um filme documentário, inclusive205). 

Porém, assim como o Napster, podemos dizer que venceram a “batalha da história”: as
trocas de arquivos torrent continuam, ainda que em bem menor número e mesmo o The Pirate Bay,
o site que agregava links mas não hospedava os conteúdos protegidos por copyright alegados,
se mantém na ativa206, assim como diversos outros buscadores de torrents. Os responsáveis pelo
site sueco, Frederik Neij, Gottfrid Svartholm Warg, Carl Lundstrom, Peter Sunde, estão soltos e
tocando outros projetos – Sunde, inclusive, esteve muitas vezes no Brasil em eventos de cultura e
software livre, como o Fórum Internacional do Software Livre e o Conexões Globais, em Porto
Alegre, além de ter criado, ainda em 2010, uma promissora plataforma de micropagamentos,
Flattr207. O acesso a produtos culturais via P2P é uma prática comum na rede há quase duas
décadas, mas ainda considerada, em sua maior parte, ilegal, o que a faz ser mais subterrânea
do que outras e difícil de ser quantificável, já que não há dados atualizados e precisos sobre o
número de pessoas que a utilizam para consumir cultura online. 
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203 https://www.refinery29.com/madonna-business-deals-money-worth

2004 A história está contada em detalhes aqui: https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Corp._of_America_v._Universal_City_
Studios,_Inc. Acesso em: 19 set. 2018

205 O documentário se chama “The Pirate Bay AFK (Away From Keyboard)”, foi lançado em 2013 e está disponível no
Youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=XtCxgUboCrQ) - além, é claro, de diversos sites de indexação de torrents
por aí.

206 Nove anos depois da perda do processo, o TPB continua sendo processado por quebra de copyright, o que faz seu
site sair da rede seguidas vezes, voltando sempre. Uma compilação de outros sites que fazem serviços parecidos ao TPB
estão aqui: https://canaltech.com.br/internet/conheca-10-alternativas-ao-pirate-bay/ Acesso em: 20 set. 2018

207 Disponível em https://flattr.com/ Acesso em: 20 set. 2018



Nos últimos anos, os torrents entraram numa nova era tecnológica: o streaming de arqui -
vos. Não apenas a troca das partes se tornou possível, mas assistir a um filme em torrent, sem nem
mesmo ter o arquivo completo baixado em seu computador, já é possível em algumas plataformas
que mostraremos a seguir. Mas antes do streaming por torrents, vejamos os distribuidores de vídeo
online que chegaram primeiro.

YoUtUBe, um gigante
paradigmático no consumo online

Surgido em 2005, foi criado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, então fun-
cionários da PayPal que vislumbraram o crescimento da circulação de vídeos na rede a partir do
aumento da velocidade de acesso à internet e a dos dispositivos móveis para elaborar uma
plataforma na qual qualquer um pudesse publicar seu vídeo de forma fácil. Foi comprado pelo
Google um ano depois por US$ 1,65 bilhões, um investimento gigantesco que consolidou o site
como a principal plataforma de exibição e compartilhamento de vídeos na internet e uma “revo -
lução na cultura participativa na internet”, como afirmaram Jean Burgess e Joshua Green208 em
2009. É difícil medir o tamanho da influência do YouTube na produção e no consumo de cultura
online, mas alguns dados são importantes: foi o 3º site mais acessado via web no Brasil em setem-
bro de 2018, e o 2º do mundo nesse mesmo período209 – o primeiro, em ambos os casos, é o
Google (.com em 1º lugar mundial e 2º no Brasil, e .com.br o 1º aqui). O Android, sistema opera-
cional mais utilizado em smartphones no mundo, em sua instalação padrão, vem com o YouTube,
o que significa que 85,9% dos dispositivos móveis vendidos no Brasil hoje trazem a plataforma de
vídeos do Google210. 

NetFLIX, a reinvenção da indústria
na consolidação do streaming

Talvez poucos se lembrem, mas a Netflix começou, ainda em 1997, como um serviço
de aluguel de filmes que levava os DVDs a sua casa e depois os retirava, tal como uma locado-
ra. Em 2007 passou a oferecer streaming de conteúdos diversos, o início do que seria hoje um
acervo online com mais de 124211 milhões de assinantes no mundo, que ajudou a enterrar de
vez o modelo de negócio de aluguel de filmes das videolocadoras – o Napster e os torrents já
haviam começado este término, lembremos. 

Em determinado momento, o Netflix percebeu que seria mais barato criar conteúdo
próprio do que licenciar conteúdos com direitos autorais pré-existentes para o mundo todo. Assim,
começou a investir boa parte da sua receita em novas produções, com um detalhe: a escolha do
que seria produzido é feita com base nas previsões do que seus usuários já gostariam de ver, mas
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208 BURGESS, J.; GREEN, J. YouTube e a Revolução Digital: como o maior fenômeno da cultura participativa transformou
a mídia e a sociedade. Trad. Ricardo Giassetti. São Paulo: Aleph, 2009.

209 O ranking é produzido pela Alexa, empresa ligada à Amazon, e é atualizada a cada três meses: https://www.
alexa.com/topsites/countries/BR 

210 Dados do CanalTech. Disponível em: https://canaltech.com.br/smartphone/mercado-de-smartphones-tem-leve-
crescimento-no-primeiro-trimestre-de-2018-114770/ Acesso em: 20 set. 2018

211 Fonte:https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/netflix-chega-a-124-milhoes-de-assinantes-no-mundo,ca50c18
35aa99792a693675dd15ac3b57hb5ktp7.html Acesso em: 21 set. 2018



que ainda não existia na plataforma. O primeiro grande exemplo de sucesso dessa estratégia foi
“House of Cards”, uma série sobre os bastidores da política institucional dos Estados Unidos
lançada em fevereiro de 2013. Havia demanda por séries sobre política, com cenas de sexo,
algo de violência. Claro, o algoritmo criado para coletar, processar e analisar os dados dos inte -
resses dos assinantes não determina o sucesso de uma série – mas pode auxiliar ao menos a atirar
no lugar certo. “Stranger Things”, série original Netflix lançada em julho de 2016, traz até hoje
especulações212 de que teria sido o primeiro caso de um produto audiovisual produzido a partir
dos algoritmos de recomendação da plataforma, tamanha a quantidade de referências (dos anos
1980, sobretudo) que fizeram a série cair no gosto do público. 

O fato é que, em 2018, podemos dizer que a Netflix é um dos principais lugares que as
pessoas vão na internet (na web ou nos aplicativos em smartphones, tablets, smart TVs, ) para con-
sumir cultura online. Virou a principal referência quando se fala de plataformas de streaming de
conteúdo, ainda que esteja enfrentado a concorrência, cada vez mais acirrada, de plataformas
como Hulu e Amazon Prime, e das criadas pelos outroras somentes canais de televisão, como
Globo (Globo Play), HBO (HBO Go), ou operadoras de TV a Cabo (NET Now, Globosat Play),
sem falar do já comentado YouTube, da Google Play e da Apple TV. 

Para descrença daqueles que sempre baixaram seus conteúdos na internet (como os
autores desse ensaio), o streaming virou realidade e não apenas uma tendência vaga que se
imaginava com incredulidade em 2008, 2009. Milhares de famílias de classe média no Brasil
tem o valor mensal para ter acesso às produções da plataforma como um dos gastos cotidianos
da casa, como luz, água e internet, para não mencionar aqueles que dividem uma única conta,
às vezes não necessariamente de forma legal. A indústria, e especialmente o Netflix, soube ouvir
uma demanda de quem usava os torrents para ter acesso a diversas produções cultu rais mundiais:
faça melhor que eu pago213. Criaram uma plataforma com muitos produtos à disposição de
forma fácil, numa interface amigável, já legendados e que funciona em diversos dispositivos, e
com isso conseguiram tanto ganhar aqueles que tinham preguiça de baixar um filme e suas legen-
das, como conseguiram legalizar o consumo cultural online, já que tudo aquilo que está no Netflix
e seus concorrentes é disponibilizado de forma legal. Uma jogada de mestre, que contou com o
considerável crescimento da velocidade na rede, com fibra óticas capazes de entregar mais de
100 Megabits por segundo de download e upload para muitos lugares do mundo, inclusive no
Brasil.

Além de ser o principal serviço de streaming de produção audiovisual no mundo, o Netflix
também influenciou outros projetos menores e igualmente importantes no Brasil. O primeiro é o
Afroflix214, plataforma criada em outubro de 2015, traz produções que possuem pelo menos uma
área de atuação técnica/artística assinada por uma pessoa negra. São filmes, séries, web séries,
programas diversos, vlogs e clipes que são produzidos ou escritos ou dirigidos ou protagonizados
por pessoas negras. Por enquanto só audiovisuais brasileiros. E o segundo é o Libreflix215, projeto
criado pelo jovem programador Guilmour Rossi, de Curitiba, uma plataforma de streaming aberta
e colaborativa “que reúne produções audiovisuais independentes, de livre exibição e que fazem
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212 Fonte de uma dessas especulações: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/08/02/stranger-
things-e-o-uso-de-algoritmos-pela-netflix.html Acesso em: 21 set. 2018

213 Em especial, destacamos aqui um texto do jornalista e programador Léo Germani que sintetiza esse pensamento,
escrito em 2010: https://leogermani.com.br/2010/01/10/faca-melhor-que-eu-pago-desafio-a-industria/  Acesso em:
21 set. 2018

214 Disponivel em: http://www.afroflix.com.br/ Acesso em: 19 set. 2018

215 Disponível em: https://www.libreflix.org Acesso em: 21 set. 2018



pensar” numa interface parecida com a de sua principal influência. A proposta do Libreflix, como
eles mesmo comentam em seu FAQ, está diretamente ligada à ideia de cultura livre, que defende
a liberdade para modificar e, principalmente, distribuir obras criativas. Criado em 2017, o proje-
to não deixa de ser uma hackeamento do Netflix e da própria indústria do entretenimento online;
se estes, como falamos, souberam se reinventar e legalizar o consumo audiovisual online na rede,
o Libreflix mostra que os projetos desviantes e em prol da distribuição livre da informação sempre
vão existir enquanto houver internet.

PoP CoRN tIMe e StReMIo,
os torrents agora também são streaming

Pop Corn Time é um software livre, criado em 2014, com uma interface simples que per-
mite assistir filmes ou séries compartilhando arquivos, mas sem necessariamente deixá-los no seu
computador após serem vistos. Os próprios desenvolvedores tiraram o software de circulação
quando foram ameaçados pela indústria do cinema, mas como era um software livre, foi copiado
e replicado em inúmeras versões. Stremio é uma das versões, de 2016, que inclusive insere le -
gendas de outros sites nos torrents.

Tanto uma quanto outra representam uma forma diferente de consumo e compartilhamento
de produtos online: o streaming via torrents. São sistemas automatizados que rastreiam as partes
dos arquivos torrents em diversos computadores mundo afora e que apresentam o arquivo comple-
to para um usuário final a partir da soma das partes. É a junção do compartilhamento P2P com um
player – um software de visualização de arquivos multimídia – num único produto, seja um site na
web ou um aplicativo a ser baixado em dispositivos móveis. Uma solução à margem da lega -
lidade, como os torrents, mas com uma interface que lembra os melhores serviços de streaming,
com os sistemas de recomendação, a imagem dos cartazes dos filmes e séries e outras facili-
dades que não são encontradas quando se procura um arquivo para baixar nos buscadores de
torrent.

Entramos, de fato, num período de distribuição de áudio e vídeo em tempo real, sem a
necessidade do download. Todas as perspectivas apontam para que a transmissão de vídeo
online é o futuro, o tráfego que mais aumenta na internet. Por exemplo: no Brasil, 84% das pes-
soas que usam internet assistem vídeos; entre estes, o consumo é de 38 horas por semana. Sete
em cada 10 brasileiros tem um smartphone, e quase 90% deles consome audiovisual no celu-
lar216. Produção audiovisual, sem dúvida, é a aposta para distribuição e consumo de cultura nos
próximos anos.
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216 Dados pesquisa do Google disponíveis em: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br/advertising-cha
nnels/v%C3%ADdeo/pesquisa-video-viewers-2017-cinco-insights-sobre-consumo-de-videos-no-brasil/ Acesso em: 17 set.
2018
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ReDeS SoCIAIS, de comunidades de nichos à
manipulação massiva pelos algoritmos

Redes sociais existem desde que foi criado o mundo, mas as redes sociais online no Brasil
tem um marco importante: o Orkut, uma plataforma que durou 10 anos – lançada em 2004,
encerrada em 2014 – e que marcou a internet brasileira na primeira década do século XXI. Seu
projetista chefe, Orkut Büyükkökten, engenheiro turco do Google, pensou no público norte-ameri-
cano, mas acertou em cheio no brasileiro. O Brasil chegou a 30 milhões de usuários no auge da
rede social, entre 2006 e 2009, antes de sofrer a vertiginosa queda com a ascensão do
Facebook, lançado em 2004, mas só popularizado para milhões no final da década passada.
Uma história conhecida por pouca gente no Brasil é que o estopim da explosão do Orkut no país
teve como responsável o ativista da internet livre – e letrista da legendária banda Grateful Dead –
John Perry Barlow. Ocorre que, no início, como estratégia, só entrava na rede quem tinha um con-
vite. Orkut deu 100 convites a Barlow, que distribuiu estes convites quase todos a brasileiros que
ele conhecia218. A teoria de Barlow, um dos fundadores da Electronic Frontier Foundation217, é
que o Brasil seria uma sociedade em rede pronta para receber uma rede social, porque as redes
so ciais já existiriam no país de maneira analógica com muita força.

Sem entrar no mérito da razão do brasileiro aderir com tanta vontade às redes sociais, o
fato é que o Brasil tem um uso diferenciado das redes. Mergulhou no Orkut, e depois no Facebook,
com milhões de usuários que passam lá mais horas do que outros países219. Grupos de comparti -
lhamento de produtos culturais, de discografias inteiras de artistas às obras completas de filósofos,
já foram um dos principais motivos que fizeram os brasileiros passarem horas nessas plataformas,
em especial no Orkut, onde o grande fluxo de informação se dava nos grupos, dos mais diversos
assuntos possíveis, um mosaico de tão incríveis diversidades que, na época que começou a queda
da plataforma criada pelo engenheiro turco, em 2011, alguns pesquisadores, como o brasileiro
Ronaldo Lemos, chegaram a levantar a possibilidade de salvar a memória da plataforma dada sua
importância no Brasil. “Se a nossa Biblioteca Nacional tiver um mínimo de visão e conexão com o
presente, deveria começar a agir já. É preciso preservar o conteúdo integral do Orkut, criar um
espelho público do site que registrou boa parte do que aconteceu nessa incrível década pas sada”,
escreveu Lemos220. Não houve interesse da Biblioteca Nacional nem de nenhuma outra instituição
de memória brasileira nem internacional, e o que circulou no Orkut lá morreu. 

A queda do Orkut e a ascensão do Facebook como principal rede social mundial, em
2018, com a impressionante marca de mais de 2 bilhões de usuários em todo o planeta, também
marca o aumento de uma internet que, por falta de termo melhor, podemos chamar de “algo -
ritmizada”. Com cada vez mais pessoas conectadas à internet, mais rastros digitais foram sendo
deixados, o que permitiu a criação de algoritmos – processos que automatizam outros processos,
a grosso modo – de monitoramento, cruzamento e apresentação de informações de nosso com-
portamento online. O resultado dessa mudança é amplamente conhecido: mais conforto para
nós, que não precisamos mais nos esforçar para encontrar produtos e informação na rede, bas-
tando deixar as próprias plataformas sugerirem o que queremos a partir de nossos dados de nave-

217 Disponível em http://ecodigital.blogspot.com/2008/02/john-barlow-explica-o-fenmeno-orkut-no.html Acesso em:
18 set. 2018

218 É uma das principais organizações mundiais na luta promotora dos direitos civis na rede: https://www.eff.org/

219 Fonte: https://brazilian.report/society/2018/08/25/social-media-evolution-brazil/ Acesso em: 17 set. 2018

220 “Salvem a memória do Orkut”, disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/trip/salvem-a-memoria-do-orkut Acesso
em: 21 set. 2018
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gação na web ou em aplicativos. E, também, mais facilidade para a manipulação de grandes
massas de população, através de métodos psicológicos baseados no comportamento online dos
indivíduos; vide o escândalo da Cambridge Analytica, caso que mostrou ao mundo até que
ponto o uso de big data – outro termo popularizado pós-Orkut – pode ser usado para influenciar
eleições, seja a de Donald Trump nos EUA ou o processo do Brexit na Inglaterra221.

Vale lembrar que, simultaneamente ao desenvolvimento e à massificação dos smartphones,
vimos surgir também uma infinidade de aplicativos para celular, os chamados apps. Atualmente, o
maior uso que se faz dos apps está diretamente relacionado a redes sociais ou variações disso,
grupos de troca de mensagens que podem ser considerados micro-redes sociais (às vezes com cen-
tenas de pessoas). A lista dos apps mais populares em 2017, tanto para Android quanto Iphone,
no mundo, feita pela Fortune222, incluía Whatsapp, Snapchat, YouTube, Facebook Messenger,
Instagram, Facebook, Google Maps, Netflix, Spotify e Uber. Nos EUA, Twitter e Pinterest também
integram a lista com o maior número de usuários ativos em 2018223.

Para finalizar e resumir nossa discussão podemos dizer que a questão que dá origem a
este ensaio, “por onde circula a cultura na internet”, talvez já não seja a maior preocupação atual,
no entanto. A cultura e a informação em geral circulam mais pela internet do que jamais circu-
laram antes, por múltiplos canais, produzidas em todas as partes, por todo mundo, com as mais
variadas qualidades. Outras questões agora começam a ser formuladas. Quando o acesso é
praticamente ilimitado, como encontrar qualidade? Como ter acesso à diversidade, dentro dos fil-
tros-bolha? Quem fará a curadoria de tal massa cultural mundial? Quem programa os algoritmos
que escolhem por você? Quem determina as sugestões que serão oferecidas a você pelas
inteligências artificiais, e quais são os verdadeiros propósitos dessas sugestões? São as perguntas
que, em 2018, dominam as pesquisas acadêmicas em múltiplas áreas (da computação à
antropologia, da sociologia ao design) e dominam o noticiário mundial, preocupando todos
aqueles que se importam em escolher o que consomem na rede, mais do que serem escolhidos
pelos próprios produtos a serem consumidos.

221 Mais informaçõesem https://arstechnica.com/tech-policy/2018/03/facebooks-cambridge-analytica-scandal-
explained/ Acesso em: 17 set. 2018

222 http://fortune.com/2017/12/29/best-most-popular-apps/

223 Apps por audiência nos EUA https://www.statista.com/statistics/248074/most-popular-us-social-networking-apps-
ranked-by-audience/







Andre Deak 
Mestre em teoria da comunicação (ECAUSP) e doutorando em design (FAUUSP), diretor

do Liquid Media Lab e professor da ESPM. 

Camila Figueiredo
Formada em publicidade pela ESPM, MBA em gestão empresarial na GV, pós em

marketing na UC Berkeley e Mestrado em Comunicação e Práticas do Consumo na ESPM,
Camila Figueiredo possui mais de 12 anos no mercado de propaganda, com passagens por
grandes agências como AlmapBBDO e McCann. Hoje, ela é COO de uma das startups de
influenciadores digitais que mais cresce no Brasil: a InCast.

César Ortiz 
Especialista em comportamento de consumo, é economista, sociólogo e MBA em

Marketing pela Universidade de São Paulo. Construiu sua carreira nas áreas de Marketing e
Business intelligence atuando em grandes empresas de produtos de consumo, consultorias e
Agências de Publicidade.

Gisele Jordão
É doutora em comunicação (ESPM), pesquisadora, professora e coordenadora do

curso de cinema e audiovisual da ESPM. Sócia da 3D3 Comunicação e Cultura e gestora
de diversos projetos nos mercados das artes há mais de 25 anos. 

Leonardo Birche
Publicitário formado pela ESPM, produtor cultural e ator, com especializações em

Direção e Interpretação. Desenvolve e realiza direção de produção de projetos para
companhias teatrais, governos e instituições. Desde 2013 é docente em artes cênicas.

Leonardo Foletto
É doutor em comunicação (UFRGS) e editor do BaixaCultura (http://baixacultura.org),

espaço online de cultura livre criado em 2008.

158

C
u
rr

íc
u
lo

s
 

Currículos 



159

C
u
rr

íc
u
lo

s
 

Rafael Camanho
Formado com comunicação social pela ESPM e mestre em administração pela FEI

trabalhou na área de planejamento em agências por 12 anos passando pela AgênciaClick
e F.biz. É professor da ESPM há 7 anos na graduação e MBA onde leciona matérias focadas
no tema digital como database marketing, redes sociais e marketing digital.

Renata R. Allucci 
Doutoranda em Urbanismo pela PUC/Campinas; mestre em História pela PUC/SP e

especialista em Bens culturais: cultura, economia e gestão pela FGV/SP e em Comunicação
pela ESPM/SP. Sócia da Allucci & Associados, atua desde 1994 na produção e gestão
cultural, realizando trabalhos em áreas diversas como teatro, música e dança. Suas pesquisas
incluem os temas patrimônio cultural, festas populares, territórios das cidades e cadeia
produtiva da cultura.

Renato Pezzotti
Jornalista, é Mestre em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM e possui MBA

em Comunicação pela FGV. Especialista em contar histórias, Renato Pezzotti foi por sete anos
repórter e editor no Meio & Mensagem, atuou como gerente de conteúdo na 9ine Sports &
Entertainment e foi chefe de redação na Norte Marketing Esportivo. Também possui passagens
por outras empresas do mercado publicitário, como Agência Tudo e New Content.

Vera da Cunha Pasqualin
Mestre em comunicação (ESPM-SP) e doutoranda da Universidade Complutense de

Madrid. Com mais de 20 anos de experiência no Brasil, EUA, Espanha e Catar, dedica-se
à pesquisa e gestão de projetos culturais.



Panorama Setorial da Cultura Brasileira – O estudo
Idealização, Concepção e 
Coordenação Geral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão e Renata R. Allucci
Planejamento Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão
Coordenação Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3D3 Comunicação e Cultura
Editora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Allucci & Associados Comunicações

Panorama Setorial da Cultura Brasileira 2017|2018

Pesquisa quantitativa
Coordenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão
Pesquisa bibliográfica  . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão e Vera da Cunha Pasqualin
Interpretação, análise, textos e relatórios finais  . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão
Desenvolvimento do instrumento de coleta . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão e DCODE
Coordenação de campo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DCODE
Estatística  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rui Akito
Tabulação e análise prévia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DCODE e Leonardo Birche
Coleta de campo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Netquest

Pesquisa qualitativa
Coordenação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão
Pesquisa bibliográfica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão e Renata R. Allucci
Interpretação, análise, textos e relatórios finais  . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão
Desenvolvimento do instrumento de coleta . . . . . . . Gisele Jordão e Renata R. Allucci
Coordenação de campo  . . . . . . . . . . . . . . . . Renata R. Allucci e Leonardo Birche
Pesquisadores  . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão, Leonardo Birche, Rafael Camanho,

Renata R. Allucci, Renato Pezzotti e Vera da Cunha Pasqualin
Transcrição entrevistas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Satiko Seki

160

F
ic

h
a
 t
é
c
n
ic

a

Ficha técnica
2017   2018



Publicação
Idealização, Concepção e
Coordenação Geral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão
Textos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão, Renata R. Allucci, Renato Pezzotti,

Camila Figueiredo, Andre Deak e Leonardo Foletto
Concepção Gráfica e Coordenação Visual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herbert Allucci
Revisão gramatical  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renato Pezzotti
Impressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogra Oficina Gráfica
Fotografias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renato Stockler
Site (Arquitetura de informações,
navegação e programação)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fernando Motta
Assessoria de Imprensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sergio Fogaça
Assessoria contábil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alessandro Pitá (GA Contábil)
Prestação de contas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renata R. Allucci
Secretaria de produção  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renata Arbenz

Oficinas
Produção executiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lili Molina
Oficineiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gisele Jordão, Renata Allucci, Leonardo Birche,
                                                     Rafael Camanho, Renato Pezzotti e Andre Deak
Captação de imagens e documentação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filipe Magalhães
Agência de Viagem   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Captania Turismo e Viagens

Viabilização
Captação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lilica Mazer
Patrocínio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vivo
Realização  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ministério da Cultura e

3D3 Comunicação e Cultura

161

F
ic

h
a
 t
é
c
n
ic

a



162

Agradecimentos

Agradeço a todas as pessoas que me trouxeram até aqui, que permitem minhas
reflexões, que me estimulam a seguir. Chegar ao final da terceira e última coleta nacional do
Panorama foi um percurso que duvidei, muitas vezes, conseguir percorrer.

Ao Leo, todo meu amor e minha gratidão. Sem você não fico mais. À Renata, irmã que
a vida me trouxe, agradecida pelas tantas parcerias. Tem sido um caminho difícil mas
recompensador e de gigante aprendizado. À Vera, minha irmã de briga, que me acolhe e
me acalma, muito muito agradecida. Você é especial.

Aos amigos tantos, vocês estiveram ao meu lado o tempo todo. Mesmo que não saibam,
tem muito de vocês em mim. Agradeço especialmente ao Paulo e à Malud, ao Herbert e ao
Renato Pezzotti que me deram um suporte maior do que podem imaginar.

À Jô, toda a minha admiração. A cada ano que passa tenho mais certeza que é você
quem me fez e quem me faz. Te amo.

Aos meus amores, presentes em corpo e espírito, Chico, Bethânia, Thomaz. Vocês são
pura luz e amor. Agradeço e aprendo com vocês diariamente. Por fim, à minha parceira,
meu amor, minha força, Priscila. Sem você não estaria aqui. Agradecida sempre.

Gisele Jordão

Agradeço à Gisele, pelas possibilidades que me abre ao propor desafios e pelo carinho
que nos une.

Leonardo, Vera e Pezzotti, parceiros insubstituíveis, talentosos e generosos.
Aos que participaram deste Panorama, pela valiosa contribuição.
À Claudia Hamra por me lembrar porque amo o teatro e ao Miguel Barbieri por dividir

sua paixão pelo cinema. 
Às minhas famílias, a que me acolheu e a que escolhi; Gleide e Gilberto, pelo amor

que transcende a vida.
Ao Herbert, pelo talento e por ser caminho e suporte para meus sonhos.
Aos meus maiores amores, Bruno e Fê, pela inspiração. 
E à Lívia que trouxe o pequeno Tomás, renovando minha esperança de que o mundo

pode ser – e será – um lugar de amor e criatividade.
Renata R. Allucci





164

www.panoramadacultura.com.br

2017   2018





REALIZAÇÃOPATROCÍNIO

ISBN 978-85-61020-09-5

ALLUCCI & ASSOCIADOS
C O M U N I C A Ç Õ E S V

EN
D

A
 P

R
O

IB
ID

A




