
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CRISTINE MARTINI BERGEL 

SETOR DE SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEOS: CARACTERIZAÇÃO E 

EVOLUÇÃO COM A PANDEMIA DA COVID-19 

CURITIBA 

2021 



CRISTINE MARTINI BERGEL 

SETOR DE SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEOS: CARACTERIZAÇÃO E 

EVOLUÇÃO COM A PANDEMIA DA COVID-19 

Monografia apresentada ao curso de Graduação 
em Ciências Econômicas, Setor de Sociais 
Aplicadas, Universidade Federal do Paraná, como 
requisito parcial à obtenção do título de Bacharel 
em Economia. 

Orientadora: Profa. Dra. Dayane Rocha De Pauli 

CURITIBA 

2021 



TERMO DE APROVAÇÃO 

CRISTINE MARTINI BERGEL 

SETOR DE SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEOS: CARACTERIZAÇÃO E 

EVOLUÇÃO COM A PANDEMIA DA COVID-19 

Monografia apresentada ao curso de Graduação em Ciências Econômicas, 

Setor de Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Paraná, como requisito parcial à 

obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas. 

Profa. Dra. Dayane Rocha de Pauli 
Orientadora - Departamento de Economia - DEPECON, UFPR 

Profa. Dra. Dayani Cris de Aquino 

Departamento de Economia - DEPECON, UFPR 

Prof. Dr. Wellington da Silva Pereira 

Departamento de Economia - DEPECON, UFPR 

Curitiba, 17 de dezembro de 2021. 



AGRADECIMENTOS 

Gostaria de agradecer aos meus pais, Cláudio e Elenice, que me apoiaram durante 

toda a minha jornada acadêmica, pela paciência e por sempre terem me incentivado 

a seguir meus sonhos. Aos meus colegas que me ajudaram nessa jornada e ao meu 

irmão. Agradeço principalmente a Professora Dayane Rocha De Pauli por toda a 

paciência, contribuições, conhecimento, compreensão e persistência. Agradeço 

também, ao curso de Ciências Econômicas pelo ensino de excelência. 



RESUMO 

O avanço da internet e a globalização permitiram o surgimento de um novo mercado 
audiovisual, o do Vídeo sob Demanda, ou VoD, sigla originada do inglês vídeo on 
demand. A partir dele o consumidor passou a ter controle para decidir o que assistir, 
quando e onde. Por ser um ambiente repleto de incertezas é importante analisar o 
comportamento desse mercado nos últimos anos, as principais empresas atuantes, 
as vantagens competitivas e levar em conta o contexto da pandemia do coronavírus 
dado que ela impactou a economia global como um todo. O objetivo principal desta 
pesquisa é analisar o mercado de streaming de vídeo por meio da teoria econômica e 
mostrar como está organizado e suas particularidades. Busca-se ainda, observar, de 
forma breve, como ele se comportou diante da pandemia da Covid-19. Para atingir os 
objetivos propostos foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica. Os 
resultados mostraram que as aquisições e fusões, diversificação do produto e 
produção própria de conteúdo são as principais estratégias adotadas pelas empresas 
para terem vantagens competitivas. Os resultados também apontaram que existe uma 
relação direta entre o consumo de streaming de vídeo e medidas restritivas: à medida 
que o tempo em casa aumenta e há restrições para realizar atividades de 
entretenimento e lazer fora de casa, o indivíduo passa a consumir mais os serviços 
de vídeo sob demanda, principalmente os serviços suportados por anúncios (ex. 
Youtube) e os serviços pagos por assinatura (ex. Netflix), como forma de 
entretenimento. 

Palavras-chave: Vídeo sob demanda. Streaming War. Estrutura de mercado. 
Pandemia. Vantagens competitivas. 



ABSTRACT 

The advancement of the internet and globalization have allowed the emergence of a 
new audiovisual market, known as Video on Demand, or VoD, an acronym originated 
from the English video on demand. From it, the consumer has control to decide what 
to watch, when and where. As an environment full of uncertainties, it is important to 
analyze the behavior of this market in recent years, the main operating companies, the 
competitive advantages and take into consideration the context of the coronavirus 
pandemic, given that it has impacted the global economy as a whole. The main 
objective of this research is to analyze the video streaming market through economic 
theory and show how it is organized and its particularities. The aim is also to observe, 
briefly, how he behaved in the face of the Covid-19 pandemic. To achieve the proposed 
objectives, bibliographic research was used as a methodology. The results showed 
that acquisitions and mergers, product diversification and own content production are 
the main strategies adopted by companies to gain competitive advantages. The results 
also showed that there is a direct relationship between the consumption of video 
streaming and restrictive measures: as time at home increases and there are 
restrictions on performing entertainment and leisure activities outside the home, the 
individual starts to consume more services video-on-demand services, primarily ad-
supported services (eg Youtube) and subscription-based services (eg Netflix) as a 
form of entertainment. 

Keywords: Video on Demand. Streaming war. Market Structure. Pandemic. 

Competitive advantages. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo pretende caracterizar o mercado de streamings 

pagos de vídeo (SVoD) tanto a nível global, quanto no Brasil, considerando 

informações dos anos recentes. Ademais, espera-se verificar os efeitos da 

pandemia da Covid-19 no segmento Over the Top (OTT) de vídeo. 

A globalização e os avanços tecnológicos possibilitaram o surgimento da 

economia digital. As inovações e convergência digital passaram a transformar as 

indústrias tradicionais. O vídeo sob demanda (VoD) é uma inovação disruptiva 

que revolucionou o mercado audiovisual. Pode ser definido como uma nova 

forma de consumir o conteúdo audiovisual, possibilitando aos usuários o controle 

de decidir o que querem assistir, quando e onde (Tablet, SmartTV, smartphone, 

notebook, entre outros). Consequentemente, os indivíduos não precisam mais 

ficar presos a uma programação preestabelecida como na TV tradicional. O 

aumento da velocidade da internet associado com a expansão da capacidade de 

armazenamento e processamento de dados foram as condições necessárias 

para o seu surgimento. 

O mercado em que o VoD está inserido é marcado por uma intensa 

concorrência no qual as gigantes do entretenimento como Netflix, Amazon 

(Amazon Prime Video), Walt Disney Company (Disney+ e Hulu) e AT&T (HBO 

Max) lutam pela liderança. Por ser um ambiente repleto de incertezas é 

interessante analisar o comportamento desse mercado nos últimos anos e levar 

em conta o contexto da pandemia dado que esta impactou a economia global 

como um todo. 

A crise sanitária e econômica global afetou setores de formas diferentes 

na economia. Os principais desafios econômicos são perturbações nas cadeias 

de abastecimento e aumento da inflação. Apesar do declínio da produção global, 

setores de medicina e TIC não apenas se recuperaram como exibiram um 

crescimento significativo (URAZBAEVA et al, 2020). 

Nesse cenário, foi fundamental o uso de tecnologias digitais para atender 

as novas necessidades geradas pela pandemia. A adoção de medidas 

restritivas, como a suspensão de atividades não essenciais, fechamento dos 

aeroportos e recomendações para ficar em casa, mudou os hábitos dos 

indivíduos, fazendo com que muitas pessoas trabalhassem e estudassem em 



14 

casa, além de consumir formas de entretenimento à distância. O Youtube e a 

Netflix viraram verdadeiros inimigos do home office por conta da dispersão da 

atenção dos trabalhadores no horário de expediente (DIAS, 2020). Até mesmo 

os grandes estúdios cinematográficos precisaram se reinventar e passaram a 

disponibilizar filmes de estreia diretamente ao consumidor por meio de serviços 

de streaming. Nesse sentido, é relevante tentar entender como o coronavírus 

impactou o comportamento do consumidor nesse período assim como as 

empresas do setor audiovisual. 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar o mercado de streaming 

de vídeo à luz da teoria microeconômica e mostrar como o mercado está 

organizado e suas particularidades. Nesse sentido, espera-se responder quais 

são as principais estratégias adotadas pelas empresas desse segmento como 

forma de vantagem competitiva. Além disso, visto a relevância da pandemia no 

cenário atual, busca-se, de forma breve, analisar os efeitos da pandemia sobre 

o mercado de vídeo sob demanda. Quanto aos objetivos secundários, o trabalho 

pretende: 

• Identificar as empresas de Video On Demand mais populares no mundo; 

• Identificar as estratégias usadas pelas empresas do setor para entender 

o processo da dinâmica competitiva; 

• Levantar dados referentes à quantidade de assinantes e participação de 

mercado dessas empresas a nível global nos últimos anos; 

• Levantar dados referentes à assinatura de TV e acesso à internet nos 

últimos anos; 

• Levantar o número de casos e de óbitos em decorrência ao novo 

Coronavírus; 

O presente trabalho se trata de uma pesquisa descritiva, segundo 

Lakatos (2021) ela engloba 4 aspectos: descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos atuais. Além disso, foi utilizado a pesquisa 

bibliográfica por meio de artigos nacionais e internacionais, monografias, 

dissertações, teses, livros, reportagens e revistas científicas sobre o vídeo sob 

demanda. Também foram usados alguns relatórios do Statista, da Anatel (dados 

de internet e assinatura de televisão) e da Ancine. 
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Existe um número considerável de bibliografias nacionais e 

internacionais que tratam sobre vídeo sob demanda. Porém, como a pandemia 

do coronavírus é um tema recente, ainda há espaço para estudar a relação entre 

o coronavírus e os serviços VoD. 

Esta pesquisa está dividida em 7 capítulos. O primeiro se refere a 

presente introdução. O segundo capítulo irá fazer uma contextualização e 

apresentar a literatura, abordando temas como a digitalização da economia, as 

particularidades do mercado digital, assim como os serviços Over The Top no 

contexto das inovações. O terceiro capítulo irá abordar precisamente o serviço 

de vídeo sob demanda e seus respectivos modelos de negócios. O quarto 

capítulo procura analisar a estrutura de mercado e os principais jogadores do 

mercado de streaming de vídeos. No quinto capítulo serão consideradas as 

preferências dos consumidores, o processo do "cord-cutting" e a pirataria. O 

sexto capítulo abordará a exclusão digital, enquanto o sétimo trará de forma 

breve uma análise conjuntural dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o 

mercado de vídeo sob demanda e também pretende identificar se houve o 

aumento do consumo do VoD como resultado da adoção de medidas restritivas. 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais do presente estudo. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO E REVISÃO D E L ITERATURA 

A literatura brasileira conta com muitas contribuições para o tema, como 

a de Rocha (2017; 2020), Prado e Rocha (2020) que analisaram as mudanças 

provocadas na indústria audiovisual, com destaque para o segmento televisivo, 

considerando os problemas concorrenciais existentes no Brasil. Ayres (2021) 

também estudou as dinâmicas concorrenciais entre os serviços Over The Top e 

os serviços de telecomunicação tradicionais brasileiros. Katz (2019), analisou as 

tendências do setor global e brasileiro, bem como o comportamento do 

consumidor. Tigre e Pinheiro (2019) estudaram as alterações da digitalização na 

economia do compartilhamento e dedicaram parte da pesquisa para explorar o 

mercado do streaming de vídeo. Dias (2020), focou sua análise na Netflix 

considerando o contexto pandêmico no Brasil. Ainda não há muitas contribuições 

na literatura brasileira que analisam o mercado de vídeo sob demanda 

considerando o contexto da pandemia, boa parte da literatura foca em estudos 

sobre o fenômeno da "Uberização" e da utilização de plataformas de entregas 

de alimentos, como o Ifood. 

Na literatura internacional, Korhonem e Rajala (2020) e Kenworthy 

(2020) analisaram a dinâmica de competição entre as gigantes do streaming de 

vídeo. Alguns autores como Castronovo (2020); Moura e Pontes (2020); e 

Desterro e Via (2021) focaram suas análises na valoração de mercado da Netflix. 

Azhar et al (2020), analisaram os impactos da pandemia da Covid-19 em 

4 serviços de streaming pagos, a saber: Netflix, Hulu, Amazon Prime Vídeo e 

Disney +. Utilizaram as variáveis receita, número de assinantes, participação do 

mercado e sucesso do conteúdo original nos Estados Unidos de 2018 a 2020 

para medir o efeito antes e após a pandemia. Os autores verificaram um 

crescimento na receita das 4 empresas e um aumento na participação do 

mercado (market share), a Netflix liderou o mercado com uma porcentagem em 

torno de 27 a 29% durante os três anos da análise, enquanto que a Amazon 

Prime apresentou um crescimento lento com menos de 1% a cada ano, ademais 

a Disney1 (Hulu + Diney+) exibiu a maior variação do aumento da participação 

1 Azhar et al. (2020), analisaram a Hulu e a Disney+ conjuntamente na participação do mercado. 
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do mercado de 2018 para 2020, com uma porcentagem em torno de 6,8% em 

2018 e 18,6% em 2020. Os resultados com base no número de assinantes, 

mostraram um aumento expressivo desse número nas 4 empresas, 

principalmente entre 2019 e 2020. Quanto ao sucesso do conteúdo original 

utilizando as impressões2 no Twitter, verificaram uma grande popularidade nos 

títulos da Netflix, Disney+ e Hulu, enquanto que a Amazon Prime Vídeo foi a que 

teve menos impressões entre 2019 e 2020. A partir destes resultados, Azhar et 

al (2020) confirmam a correlação existente entre o surto do vírus e a indústria de 

SVoD. 

Urazbaeva et al (2020), utilizaram uma abordagem econométrica a partir 

do modelo de auto regressão vetorial (VAR) para avaliar o impacto da pandemia 

de coronavírus em empresas russas no setor de TIC. A pesquisa é baseada no 

compartilhamento diário dos dados de preços de empresas como Google, Pay-

Pal, Netflix, Adobe e Yandex durante o período de 01 de fevereiro de 2019 a 15 

de julho de 2020; a amostra contou com 387 observações. Os resultados, do 

estudo, confirmam as 2 hipóteses construídas pelos autores: confirmaram que a 

pandemia exerceu um choque positivo nas empresas do setor de TIC e também 

observaram que o impacto desses choques se assemelha a uma avalanche e 

que afeta principalmente os mercados de ações desenvolvidos e seguem em 

direção aos mercados emergentes. 

Até pouco tempo, o consumo de produtos audiovisuais era restrito a TV 

linear, locadoras de vídeo e cinemas. A fruição por meio do vídeo sob demanda, 

é um processo recente e considerada uma inovação disruptiva que transformou 

o mercado audiovisual. A globalização, o aumento da velocidade da internet e a 

evolução das tecnologias foram os fatores fundamentais para o seu surgimento. 

Exposto isto, o presente capítulo irá se centrar nos próximos tópicos sobre a 

digitalização da economia, as peculiaridades desse mercado, assim como os 

serviços Over The Top no contexto das inovações. 

2.1 Economia Digital 

2 A palavra "impressões" é a tradução literal de impressions utilizada por Azhar et al (2020). Ela 
está associada com os comentários feitos pelos usuários no Twitter sobre suas opiniões a 
respeito dos conteúdos disponibilizados pela Disney+, Hulu, Netflix e Amazon Prime Video. 
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No contexto atual é inegável a importância das tecnologias, o mundo 

está cada vez mais digital. Apenas um smartphone possibilita a realização de 

inúmeras tarefas com praticidade: fazer ligações, pagar contas, tirar fotos, gravar 

vídeos, usar as redes sociais, assistir a filmes e séries, escutar música, pedir 

comida, fazer compras e muito mais. A digitalização da economia é caracterizada 

pela fusão de avançadas tecnologias e pela associação de sistemas físicos e 

digitais, por modelos de negócios inovadores, pela criação de produtos e 

serviços inteligentes e por novos processos produtivos. (EY-AM&A, 2017). 

O termo 'economia digital' surgiu nos anos 90 como resultado dos 

avanços tecnológicos, principalmente da internet, e do processo de globalização. 

Ela pode ser caracterizada pela utilização de dispositivos digitais, da tecnologia 

e da internet nos processos de produção e comercialização de bens. (AGUILAR, 

2020). Também pode ser chamada de nova economia (new economy) e 

economia da internet. Para Aguilar (2020), a nova economia possibilitou um 

processo de transformação digital e de mudanças na estrutura da economia. A 

adoção e difusão das Tecnologias da Informação e Telecomunicação (TICs) por 

parte das empresas, tem impactado investimentos, processos de produção, 

relação entre fornecedores e consumidores, formas de comércio, infraestrutura 

e serviços digitais das cidades, entre outros; e trazem vantagens competitivas às 

empresas, facilidade na vida das pessoas e incertezas, por isso se ajustar, inovar 

e se reinventar é fundamental no contexto da revolução tecnológica como meio 

à sobrevivência empresarial. 

A internet é o meio que possibilitou mudanças nas relações econômicas 

e sociais. Utilizando o protocolo de Internet (IP), os usuários da rede mundial de 

computadores podem se comunicar a um custo insignificante. Cada IP é único e 

é operado de maneira a garantir a "interoperabilidade" das comunicações. Além 

disso, ela possibilita o processo de convergência, ou seja, permite a integração 

de mídias que interagem em um ambiente único. Para que seja viável essa 

comunicação, é necessário digitalizar a informação, ou seja, a conversão de um 

sinal analógico que transmite as informações para bits binários. Essas 

informações podem ser traduzidas de forma universal e armazenadas como 

dados que podem ser usados por dispositivos digitais sem perda de informação, 

em velocidades muito altas e com custo marginal insignificante. O aumento do 
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poder de processamento computacional, que dobra a cada 2 anos (lei de Moore), 

tem favorecido os processos de digitalização (SOUZA, 2019). 

As plataformas digitais "são a forma predominante de organização da 

atividade econômica no século XXI...elas coordenam e intermediam transações, 

monetárias ou não, entre dois ou mais grupos via internet" (SILVA e CONSONI, 

2021). Essas plataformas oferecem um novo modelo de negócio para a 

economia digital: são empresas que fornecem a base de Software e Hardware 

para outras empresas operarem, como por exemplo Google e Facebook. Nick 

Srnicek tratou sobre as plataformas digitais na obra "Platform Capitalism" 

(SRNICEK, 2017 apud BENSO, 2020): 

Para Srnicek (2017), as plataformas possuem quatro grandes 
características: i) oferecem uma infraestrutura básica para mediação 
entre os diferentes grupos, atuam, portanto, como organizadoras de 
mercado; ii) quanto mais numerosos os usuários das plataformas, mais 
eficiente se tornam para todos que a usam, e isso gera uma tendência 
à monopolização; iii) oferta de serviços não monetizados, de forma a 
atrair mais usuários, para posteriormente ofertar outro "braço" da 
mesma plataforma com um preço superior, compensando o serviço 
gratuito; iv) definem regras de interação, geração de valor e distribuição 
de valor dentro do seu ecossistema, sendo hegemônicas em seus 
sistemas de governança. (BENSO, 2020, p.3). 

Elas podem ser transacionais ou inovativas. As transacionais assumem 

a posição de intermediários nas transações online ou off-line, o AirBnb é um 

exemplo desse tipo de plataforma a partir da intermediação de hóspedes e 

anfitriões; enquanto que as inovativas possuem uma base de softwares 

extensíveis. (SILVA e CONSONI, 2021). As plataformas que utilizam a internet 

podem oferecer diferentes tipos de serviços3, a saber: (I) serviço OTT, associa-

se com a distribuição de conteúdo pela internet para transmissão em dispositivos 

online diretamente para os usuários finais e podem ser divididos em OTT de 

Comunicação (ex.: Whatsapp, Skype e Telegram) e OTT de Mídia (ex.: Netflix e 

YouTube); (ii) e-commerce, refere-se aos modelos de negócio dos diferentes 

aplicativos de internet (ex.:PayPal); (iii) aplicativos de serviços, são aplicativos 

cujo dispositivo do usuário final se comporta como uma interface (ex.: Uber e 

Ifood); (iv) mídia social, são aplicativos que permitem a interação entre agentes 

com base no compartilhamento de informações (ex.: Facebook e Instagram); e 

3 Classificação de Baldry, Steingrover e Hessler (2014). 
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(v) conteúdo da web, são todos os outros aplicativos que não entraram nas 

categorias anteriores devido à dificuldade em classificar todos os casos de uso. 

(ROCHA, 2020). 

Para Tigre e Pinheiro (2019), há dois tipos de modelos de negócio 

utilizados pelas plataformas: o primeiro está associado com a disponibilização 

de ferramentas, informações e conhecimentos por meio das plataformas para 

seus integrantes, enquanto o segundo está relacionado com um mercado de 

duas pontas onde ocorre um intercâmbio direto entre oferta e demanda. No 

segundo modelo, quando agentes econômicos interagem, as decisões de cada 

conjunto impactam nos resultados dos outros, por meio de efeitos de rede ou 

externalidades. Os efeitos de rede podem ocorrer na mesma ponta ou de forma 

cruzada, podem ser positivos ou negativos para fornecedores e consumidores e 

dependem do projeto do sistema e das regras vigentes. 

Na mesma ponta (interação direta entre 2 ou mais consumidores ou 

entre 2 ou mais fornecedores), os efeitos positivos estão associados as 

vantagens recebidas pelos usuários quando há um aumento no número de 

participantes no mesmo lado, isso faz com que o valor de uma rede cresça de 

forma não linear, resultando em mais conexões entre clientes. Os efeitos 

negativos ocorrem quando o aumento da oferta ou da demanda em uma ponta 

dificulta os demais integrantes que participam do mesmo lado do mercado. 

Enquanto que os efeitos cruzados (interação entre consumidores e 

fornecedores) ocorrem quando os consumidores ou produtores podem vir a 

ganhar ou perder devido ao número de participantes do lado oposto da 

plataforma. São positivos quando um aumento no número de integrantes de uma 

ponta do mercado gera benefícios para os usuários da outra e negativos quando 

o crescimento unilateral de uma ponta leva ao desinteresse da outra; 

complementa-se ainda que os efeitos de redes não são simétricos. (TIGRE e 

PINHEIRO, 2019) 

Na economia digital há uma dificuldade em mensurar adequadamente o 

valor agregado pelas plataformas digitais. A característica imaterial desses bens 

dificulta a aplicação direta das medidas de produtividade existentes. Além disso, 

o cálculo do PIB não consegue captar externalidades, nem positivas e nem 
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negativas. Existe uma externalidade positiva no excedente do consumidor4 em 

decorrência dos mecanismos de busca que aumentam as opções e informações. 

Além disso, a distinção entre os setores primário, secundário e terciário traz uma 

dificuldade para classificar o setor das tecnologias digitais, que, segundo novas 

propostas de classificação, precisaria ser incluído em um setor quaternário ou 

terciário superior que conjugasse o setor secundário e o terciário, cujos produtos 

não são classificados como bens e serviços, mas na verdade, como serviços que 

incluem bens, assim, essa categoria integralizaria atividades intensivas em 

conhecimentos como educação, consultoria, P&D, TIC, e outros serviços que se 

fundamentam no conhecimento. (TIGRE e PINHEIRO, 2019). 

2.2 As Particularidades do Mercado Digital 

A partir do exposto anterior, a presente seção será centrada nas 

características do mercado digital. Acrescenta-se ainda que as características 

da estrutura do mercado do vídeo sob demanda serão abordadas, mais a frente, 

no capítulo 4, após uma explanação mais detalhada sobre o conceito do vídeo 

sob demanda e seus respectivos modelos de negócios. 

A tecnologia digital e as transformações provocadas no cotidiano das 

pessoas criaram uma grande quantidade de oportunidades econômicas. Foram 

criados novos mercados para novas tipologias de produtos, como no caso dos 

produtos da informática (hardware e software), e também revolucionaram a 

indústria como um todo, desmaterializando produtos anteriormente 

comercializados, fazendo com que os custos ficassem significantemente baixos. 

(EY-AM&A, 2017). 

A economia da informação possui características próprias que as 

diferenciam dos mercados tradicionais estudados nos manuais de 

microeconomia. No mercado digital há custos fixos constantes e custos 

marginais próximos de zero, pois uma vez realizados os investimentos 

necessários para produzir um novo produto, os custos de reprodução e 

distribuição digital são praticamente nulos. Além disso, os preços dos bens de 

informação têm por base o valor que o consumidor atribui a eles, logo é de 

4 O excedente do consumidor é a diferença entre o preço máximo que o consumidor está disposto 
a pagar por um bem e o que foi efetivamente pago. 
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suma importância para as empresas conhecerem as preferências de seus 

consumidores. Acrescenta-se ainda que esse conhecimento passou a ser um 

dos principais ativos das plataformas por meio das informações capturadas e 

processadas através de algoritmos complexos, com base em big data e 

inteligência artificial. (TIGRE e PINHEIRO, 2019). 

Além do mais, as economias de escala relevantes ocorrem do lado da 

demanda e os efeitos de rede obtidos com o crescimento dos usuários são de 

extrema importância, pois se aplica a Lei de Metcalfe na qual 'o valor de uma 

rede como um todo é proporcional ao quadrado do número de participantes'; 

para conseguir tal efeito, as empresas, por meio das plataformas, ofertam, 

muitas vezes gratuitamente, uma ampla gama de recursos e aplicações, 

buscando obter feedback positivo. Por fim, a integração também é uma 

característica fundamental nesse mercado, ela assume duas faces: (i) 

integração ou interdependência tecnológica (fusão de diferentes tecnologias); 

(ii) integração ou interdependência estratégica (parcerias e alianças verticais 

ou horizontais, nacionais ou internacionais etc.) (TIGRE e PINHEIRO, 2019). 

Miguel de Bustos e Izquierdo-Castillo (2019) trataram sobre o mercado 

digital observando as 5 gigantes da internet no contexto da mídia digital: Google, 

Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, ou como os autores denominaram 

GAFAM. A GAFAM é muito relevante na indústria de mídia e compete pela 

atenção dos usuários, desenvolvimento de produtos e serviços de mídia e 

atraem a maior parte dos investimentos em publicidade, além disso, afetam a 

mídia tradicional e as plataformas disruptivas, como Netflix e Spotify. Elas 

competem em IA (inteligência artificial), armazenamento em nuvem, audiovisual 

e conteúdo. No cenário da economia digital há diversos fatores que facilitam a 

entrada de pequenos negócios em novos mercados, como por exemplo o uso da 

Big Data, a globalização, acesso a consumidores com preferências específicas 

e vantagens das plataformas, porém esses mesmos vetores podem ser usados 

pelos gigantes que já estão no mercado, absorvendo ou copiando as tecnologias 

desse pequeno negócio. Além disso, os autores tratam das estratégias da 

GAFAM, como investimento em inovações e patente das mesmas, aquisição de 

startups (adquirem a inovação e empreendedorismo a fim de evitar o 

crescimento de um potencial futuro competidor) e a incorporação dos serviços 

não adquiridos em sua atividade (copiam os serviços das empresas que não 
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aceitaram serem adquiridas por elas). As áreas de inovação são diversas: 

desenvolvimento de hardware, análise comportamental, pesquisa em nuvem, 

inovação de automação, segurança cibernética, realidade virtual aumentada, 

inteligência artificial, etc. Entretanto ainda há um grande desafio para elas, pois 

devido à natureza tecnológica dessas empresas, elas ficam completamente 

dependentes das redes de telecomunicações. 

Salienta-se ainda que o mercado digital é caracterizado por uma extensa 

concorrência e por isso, é importante saber mais sobre esse processo. A 

concorrência não é um processo estático em que os agentes econômicos podem 

se contentar com as armas que tem, na verdade estes podem as aperfeiçoar. 

(POSSAS, 2006). Possas (2006), aponta que a concorrência é um processo sem 

tréguas e sem um fim previsto, podendo sempre surgir um novo produtor com 

novas mercadorias e novas vantagens competitivas. Quando as mudanças 

provocadas pelas inovações transformam o próprio mercado - ambiente no qual 

se dá o processo de concorrência - podem modificar uma possível vantagem 

competitiva e seu peso relativo. Com a introdução de uma nova inovação por 

parte da firma, não se pode mais voltar ao ambiente que existia, pois os 

determinantes mudaram e além disso, ocorre uma trajetória de dependência, o 

chamado path dependence. Para a autora, o que de fato caracteriza os 

mercados são as dimensões pelas quais é possível obter vantagens 

comparativas, o grau desfrutado por cada competidor e a sua taxa de 

obsolescência. Com base na teoria dos mercados disputáveis, haver poucos 

produtores, ou mesmo um, não caracteriza poder de mercado. Assim como o 

grau de concentração que está mais associado a uma variável de resultado do 

que com poder de mercado. O que garante preços acima do custo marginal é a 

ocorrência de obstáculos à mobilidade e diferenças entre as firmas já 

estabelecidas e os potenciais entrantes. A autora, trata de alguns fatores que 

podem trazer vantagens as empresas. Em relação aos custos: 

a) Economias de escalas: ocorre quando o aumento do volume da 

produção de um bem faz com que haja a diminuição do custo médio 

desse bem. Essa redução pode ocorrer no processo produtivo, P&D, 

ganhos em propaganda, entre outros; 
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b) Economias de escopo: ocorre quando há produção conjunta com 

outros bens ao invés da produção de apenas um único bem, 

reduzindo os custos; 

c) Capacidade de financiamento da firma: certifica uma pressão menor 

dos custos financeiros, maior disponibilidade de fundos para 

expansão e inovação e uma capacidade de sobrevivência maior; 

d) Patentes e licenciamento de tecnologia: as patentes garantem que 

as condições de produção que as firmas detêm sejam únicas e o 

licenciamento de tecnologia garante algo semelhante, porém com 

certa subordinação tecnológica da firma que está adquirindo em 

relação a que cede a tecnologia; 

e) Relação com fornecedores e/ou garantia de matérias-primas: essa 

relação pode garantir o fornecimento de insumos de forma mais ou 

menos eficaz; 

f) Relacionamento com a mão de obra; 

g) Organização da produção. 

Também há vantagens quanto à diferenciação de produtos, a saber: a) 

especificações; b) desempenho ou confiabilidade; c) durabilidade; d) ergonomia 

e Design; e) estética; f) linhas de produto; g) custo de utilização do produto; h) 

imagem e marca; i) formas de comercialização; j) assistência técnica e suporte 

ao usuário; l) financiamento aos usuários; e m) relação com usuários. (POSSAS, 

2006). 

Possas (2006) menciona que o ambiente é impactado por elementos de 

ordem econômica, como tamanho do mercado, fontes e formas de 

financiamentos disponíveis, taxas de câmbio e juros, entre outros; fatores de 

natureza político-jurídica-institucional, como por exemplo leis e normas que 

regulam a atividade econômica; fatores de ordem sociocultural, como a 

distribuição da renda e da riqueza, níveis educacionais, relações de trabalho, 

língua, etc... ; e pelo meio ambiente natural, como o clima, solo, flora e fauna, 

relevo e hidrografia, riquezas naturais, "dotação de fatores", dentre outros. 

Dado o exposto sobre algumas características e peculiaridades do 

mercado digital, o próximo tópico irá se concentrar no serviço Over The Top no 

contexto das inovações. Vários economistas contribuíram com suas ideias sobre 

inovações, termo inicialmente cunhado por Schumpeter. As inovações são a 
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base da economia digital, pois sem elas não haveria a internet e muito menos o 

vídeo sob demanda, que será o foco dos próximos capítulos. 

2.3 Tecnologia Over The Top (OTT) 

Dentro dessa contextualização teórica, convém analisar como a 

tecnologia over the top está situada, pois é o objeto da presente pesquisa. 

Os serviços Over the Top (OTT) são responsáveis pela transmissão de 

conteúdo audiovisual, voz e mensagens através da plataforma IP. São 

aplicações acessadas ou entregues na rede pública que podem ser vistas como 

potenciais substitutos dos serviços tradicionais de telecomunicação, como por 

exemplo o SMS e Whatsapp, VoD e televisão por assinatura. (AYRES, 2021, 

p.13). O OTT pode oferecer preços mais atrativos aos consumidores devido aos 

baixos gastos com infraestrutura. 

As principais vantagens relacionadas em relação ao mercado 
tradicional são os baixos custos de entrega, capacidade de conteúdo 
ilimitada, interatividade e modelos de negócios eficientes (Waterman, 
Sherman e Jeon, 2014). As oportunidades criadas pelas plataformas 
OTT geraram uma queda das barreiras à entrada características do 
setor audiovisual, permitindo a produção de conteúdos a um custo 
menor, com maior alcance do que o da TV tradicional e com diferentes 
formas de remuneração. Existem diferentes modelos de negócios para 
o serviço de VOD, que trabalham com distintas formas de 
financiamento. (ROCHA, 2020, p. 49). 

Os serviços Over The Top são processos de inovação, pois rompem com 

o status quo e aperfeiçoam algo que já existe ou trazem alguma novidade ao 

mercado (AYRES, 2021). As inovações tecnológicas estão relacionadas com a 

aquisição, introdução e aplicação de novas tecnologias para produzir e/ou 

distribuir bens ou serviços para o mercado. Essa nova forma somada com as 

mercadorias resultantes deste processo são um produto do desenvolvimento 

sequencial ou simultâneo de 3 processos: a) descoberta/invenção; b) a inovação 

propriamente dita; e c) difusão nas atividades econômicas. (SZMRECSÁNYI, 

2006). As inovações são originadas das dinâmicas concorrenciais e 

evolucionarias próprias do sistema capitalista, produzindo transformações 

disruptivas e incrementais que se impõem de fora para dentro do sistema, o que 
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faz com que indivíduos e instituições se adaptem a essas novas mudanças. 

(CARVALHO E PADOVANI, 2020). 

Analisando especificamente o OTT de vídeo, houve muitas 

transformações até seu surgimento. Dado que o OTT oferta conteúdos 

audiovisuais, sua origem remete ao setor audiovisual. A partir dos anos 60 surgiu 

a primeira disrupção nesse setor impulsionado pelas inovações tecnológicas, 

com a implementação da TV por assinatura, que alterou o estágio de distribuição 

da cadeia de valor. A segunda onda de disrupção foi estimulada pela 

Blockbuster e a Netflix, devido a desintermediação da cadeia de valor por 

pequenas locadoras de vídeo; enquanto a terceira onda foi motivada pela 

digitalização e streaming de vídeo. (KATZ, 2019). 

Paralelamente a isso, a oferta de serviços de locação de filmes por 

assinatura 5, ofertado pela Netflix, e mais tarde o lançamento da plataforma de 

streaming de vídeos, em 2007, ameaçaram a Blockbuster, que era a maior 

empresa de aluguéis de filmes da época. Ela não resistiu e fechou as portas em 

2010. Com isso, observa-se que as indústrias podem mudar rapidamente por 

meio da destruição criativa, abalando o ciclo de vida das indústrias ou mesmo 

criando novas indústrias. 

Joseph Schumpeter, desenvolveu a teoria da destruição criativa para 

explicar as mudanças que estavam ocorrendo no sistema capitalista, segundo 

ele estas estavam em constante evolução. A destruição criativa ocorre quando 

empreendedores criam novos produtos ou novas maneiras de produzir causando 

transformações na economia. Para ele, o surgimento de novas tecnologias 

ocasiona a destruição das antigas. 

5 Serviço pago de aluguel de filmes que possibilitava ao assinante da Netflix o recebimento de 
DVD's de filmes pelo correio, por tempo ilimitado e sem custo adicional. 
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A abertura de novos mercados, estrangeiros e domésticos, e a 
organização da produção, da oficina do artesão a firmas, como a U.S. 
Steel, servem de exemplo do mesmo processo de mutação 
industrial...que revoluciona incessantemente a estrutura econômica a 
partir de dentro, destruindo incessantemente o antigo e criando 
elementos novos. (Essas revoluções não são permanentes, num 
sentido estrito; ocorrem em explosões discretas, separadas por 
períodos de calma relativa. O processo, como um todo, no entanto, 
jamais para, no sentido de que há sempre uma revolução ou absorção 
dos resultados da revolução, ambos formando o que é conhecido como 
ciclos econômicos.) Este processo de destruição criadora é básico para 
se entender o capitalismo. É dele que se constitui o capitalismo e a ele 
deve se adaptar toda a empresa capitalista para sobreviver. Esse fato 
afeta o nosso problema de duas maneiras diferentes. (SCHUMPETER, 
1961, p. 110). 

Os serviços over the top beneficiam o crescimento e giro da economia, 

e possuem um grande potencial de revolucionar mercados, o que faz parte do 

sistema capitalista e do progresso tecnológico. Dado que o sistema é feito de 

vencedores e perdedores, o impacto negativo causado às operadoras de 

serviços de telecomunicações pertence a um processo que, em tese, beneficiaria 

a todos a longo prazo. (AYRES, 2021, p. 15). 

O presente capítulo apresentou o contexto da digitalização da economia, 

mercado digital e o emprego da teoria schumpeteriana no OTT de vídeo. O 

próximo capítulo irá se concentrar nos streamings de vídeo, vídeo on demand e 

seus respectivos modelos de negócios. 
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3 STREAMING E VÍDEO ON DEMAND 

Embora neste trabalho algumas vezes o streaming de vídeo e vídeo sob 

demanda sejam usados como sinônimos, eles não significam exatamente a 

mesma coisa. Este capítulo tratará sobre cada um deles e apresentará suas 

diferenças. Ademais, também serão tratados os modelos de negócios do vídeo 

sob demanda. 

Segundo Coutinho (2014), streaming é um serviço que permite a 

transmissão de arquivos multimídia de forma instantânea através de redes, sem 

a necessidade de fazer download. O streaming data de 1993, na qual a música 

foi a pioneira com transmissões online. A banda larga contribuiu muito para a 

popularização desse serviço, pois inicialmente a baixa velocidade das conexões 

com a internet faziam com que não houvesse carregamento instantâneo e com 

que vídeos apresentassem baixa qualidade em sua exibição. A expansão da 

capacidade de armazenamento e processamento de dados também foram 

elementos importantes para essa popularização. Essa tecnologia é uma cadeia 

de transmissões dividida em emissão, canal e recepção. Primeiramente, na 

emissão, há o processo de codificação e compressão do conteúdo, em seguida 

a transmissão de dados em forma de protocolos para serem decodificadas pelo 

receptor (smartphones, streaming de músicas, etc.). (MOREL, 2019). 

O Vídeo sob demanda, também conhecido pela sigla VoD do inglês 

Vídeo on Demand, está inserido dentro do universo do streaming e é um meio 

que permite aos usuários assistirem aos vídeos de acordo com a sua demanda, 

podendo escolher o que desejam assistir, quando e onde quiserem, o que 

caracteriza a sua não linearidade. Essa não linearidade é o que distingue o VOD 

da televisão, pois a última possui caráter linear dado que o conteúdo exibido por 

ela é preestabelecido com horários fixos e não é sob demanda. 
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Do ponto de vista do consumidor, a não-linearidade do VoD é o seu 
traço distintivo mais marcante em relação à televisão. A possibilidade 
de maior intervenção do usuário na montagem de sua programação 
particular emula no VoD a mesma capacidade presente no vídeo 
doméstico, até recentemente o segundo segmento audiovisual com 
maior penetração no Brasil. A situação, que permite ao usuário 
determinar o momento mais conveniente de fruição, inclusive com 
repetição e relativa quebra de continuidade do fluxo narrativo, 
certamente sugere um poder de escolha mais atraente e, 
especialmente, mais controle da experiência audiovisual. O VoD 
sinaliza esse controle também pela forma de oferta dos conteúdos, 
geralmente apresentados em catálogos em que a diversidade dos 
programas ficava disponível de forma mais abrangente do que as 
exibições e reprises de televisão. Essa característica contrasta 
também com o vídeo doméstico, serviço que trabalha com catálogos 
ainda mais amplos, mas de acesso mais difícil. (ANCINE, 2019, p.12). 

O modelo de transmissão de conteúdo utilizado é o over the top (OTT), 

que utiliza a internet apenas como meio de transmissão de dados para sua 

exibição em dispositivos online. 

Através da tecnologia streaming, um número ilimitado de vídeos pode 
ser distribuído pela Internet a baixo custo, serviço genericamente 
conhecido como Over the top (OTT). Ao mesmo tempo, o público passa 
a ter a opção de escolher quando, onde e o que assistir, suscitando 
mudanças importantes nas preferências e hábitos dos espectadores. 
Por f im, o sucesso dessa fórmula tem impactado também a própria 
produção de filmes, séries e programas televisivos, com a entrada de 
novos players de peso no setor. (TENDÊNCIAS, 2016, p.24). 

Desde o surgimento da TV até o aparecimento dos serviços de vídeo 

sob demanda (SVoD), observou-se uma série de mudanças nos modelos de 

negócio e formatos de consumo. A primeira fase corresponde a transmissão 

aberta (broadcasting) que perdurou entre 1930 a 1950 e foi marcada pela 

publicidade como forma de patrocínio de programas específicos; a demanda era 

homogênea, dividida em poucos segmentos como gênero e idade. Na segunda 

fase, entre os anos de 1950 a 2007, houve a introdução do modelo de 

assinaturas de TV que provocou novas fontes de receitas e investimentos em 

conteúdo de nicho. A fase 3, com início em 2007, diz respeito aos serviços de 

vídeo sob demanda e binge-watching que apresentam algumas características 

importantes como novos modelos de financiamento das produções, a 

diferenciação de serviços como estratégia de atração e retenção de clientes, 

permitem a distribuição direta de acervo ao consumidor sem a intermediação de 
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empresas de telecomunicações e integraram a tríade produção-distribuição-

exibição (MOREL, 2019). 

O VoD pode ser dividido de acordo com seus modelos de negócios: 

• Advertising Video On Demand (AVoD): é o vídeo sob demanda com base 

em anúncios, ou seja, incorpora algum tipo de publicidade durante a 

reprodução do conteúdo. Em troca da gratuidade da plataforma, os 

usuários terão que despender tempo em anúncios. O Youtube e 

Dailymotion são exemplos desse tipo de plataforma. 

• Broadcaster Video On Demand (BVoD): fornece serviços sob demanda 

ou catch-up, além da programação linear oferecida pela emissora, sendo 

que maioria tem suporte para publicidade. 

• Transactional Video On Demand (TVoD): fundamenta-se na remuneração 

através do aluguel (pay per use) por tempo determinado ou venda de 

conteúdo por demanda. É oferecido pelas empresas de TV por assinatura 

como complemento e também por empresas que fornecem conteúdo 

online, como a Google através do Play Movies. (ROCHA, 2017). 

• Subscription Video On Demand (SVoD): Fornece acesso ao conteúdo em 

troca de uma taxa de assinatura. A Netflix é o principal exemplo desse 

modelo de negócio. 

• Premium Video On Demand (PVoD): modelo complementar ao serviço 

SVoD no qual fornece acesso pago adicional a algum conteúdo além da 

oferta normal do catálogo. Para usufruir desse serviço, é necessário já ter 

assinatura em algum serviço SVoD. 

• Modelos híbridos: é a combinação dos modelos anteriores. Por exemplo: 

assinatura sem anúncios do YouTube. (ACTIVE VÍDEO). 

O streaming de vídeo e o video on demand não são sinônimos, embora 

todos os conteúdos sob demanda sejam considerados streaming, nem todos os 

serviços de streaming podem ser considerados como VoD. Por exemplo, a ação 

de assistir a uma transmissão ao vivo pela internet de um jogo de futebol ou a 

uma live do show dos Rolling Stones no Youtube é caracterizado como 

streaming, mas não como VoD por não haver consumo sob demanda. 

Por conta da pandemia, diversos lançamentos foram exibidos 

diretamente nos serviços Video On Demand, proporcionando aos 



31 

telespectadores o conforto do lar ao invés de horários de exibição estáticos. A 

Disney+ lançou o Premier Access (PVoD) como forma de recriar a experiencia 

do cinema, a partir de acesso a títulos totalmente novos na mesma data de 

lançamentos dos cinemas, qualidade 4K (Ultra HD) e som Dolby Audio. Os 

assinantes da plataforma puderam assistir a diversos lançamentos diretamente 

das suas casas por um pagamento adicional de R$69,906. Entretanto esse 

serviço foi descontinuado pela Disney priorizando novamente os cinemas. Após 

45 dias do lançamento do filme, ele é adicionado na plataforma Disney + sem 

custo adicional para assinantes. 

A partir da explanação dos principais conceitos do vídeo sob demanda, 

o próximo capítulo vai abordar algumas características gerais e a estrutura do 

mercado do VoD, assim como a dinâmica competitiva entre as gigantes do 

streaming de vídeo, conhecida como "Streaming Waf. 

6 Preço em 05/03/2021. 
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4 O MERCADO DO VÍDEO SOB DEMANDA 

Este capítulo está organizado em três seções. Primeiramente serão 

apresentados alguns dados gerais do mercado de vídeo sob demanda utilizando 

informações do Statista e em sequência, será abordado as principais 

características desse mercado. Embora, ele tenha algumas similaridades com a 

seção que trata sobre as particularidades do mercado digital, apresentado 

anteriormente na Revisão de literatura, faz-se necessário um estudo específico 

do mercado de vídeo sob demanda, pois segundo Rotundo (2021) a estrutura 

desse mercado ainda foi pouco estudada. Para isso, serão usados os estudos 

de Morel (2019) e Rotundo (2020) para definir o mercado de VoD. A terceira 

seção, analisa os principais streamings de vídeos pagos em uma dinâmica 

competitiva. 

4.1 Panorama Geral do Mercado 

O tamanho de mercado do vídeo sob demanda global em 2020 foi de 

aproximadamente US$ 72,5 bilhões e é esperado um crescimento no CAGR7 de 

10,6% até 2025. É responsável por 28,4% do mercado de mídia digital, sendo o 

segundo maior mercado, ficando apenas atrás dos videogames. (STATISTA, 

2020, p. 5). Os Estados Unidos, a Europa e a Ásia são responsáveis por 77,9% 

do mercado de vídeo sob demanda. 

Atualmente os Estados Unidos detém a maior parcela do mercado, o que 

corresponde a 42,7% do mercado total, movimentando US$30,9 bilhões em 

2020, e há previsões de que em 2025 ultrapassará US$ 50,5 bilhões. O mercado 

europeu movimentou, em 2020, US$15,3 bilhões e o chinês US$10,3 bilhões8. 

No mercado chinês, há uma tendência ao consumo AVoD, como resultado da 

falta de disposição a pagar pelas assinaturas de streaming, acrescenta-se 

também que os preços neste mercado são muito elásticos. (STATISTA, 2020). 

7 O CAGR (Compound Annual Growth Rate) ou taxa de crescimento anual composta é a taxa de 
retorno necessária para um investimento crescer de seu saldo inicial para o seu saldo final. 

8 O relatório do Statista (2020) não considera nesse montante o modelo de negócio AVoD. No 
relatório são considerados apenas Pay-per-View, SVoD e Vídeo Downloads (EST). 
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4.2 Estrutura de Mercado 

O estudo sobre o mercado de streaming feito por Tigre, Pinheiro e Morel 

(2019) tem grande importância para a presente pesquisa e por isso será utilizada 

para a análise do mercado de vídeo sob demanda no presente capítulo. 

As plataformas tecnológicas permitem com que haja a agregação de 

serviços a produtos, o que resulta em novos ecossistemas de negócios. Os 

serviços das empresas de streaming são armazenados em nuvem e há o 

compartilhamento do conteúdo pelos usuários sem transferência de titularidade 

patrimonial, privilegiando o direito do amplo uso ao invés da posse do bem 

material. 

A sociedade está cada vez mais segmentada mercadologicamente, 

havendo mais nichos de mercado do que hits 9. Além disso, por se tratar de um 

bem não rival, os filmes digitais podem ser distribuídos em massa a baixos 

custos o que oferece vantagem aos consumidores. 

Ocorreram profundas mudanças na cadeia produtiva desses bens por 

meio do uso de tecnologias digitais no qual os provedores dos serviços de 

streaming são os novos intermediários da cadeia produtiva de produtos culturais 

gravados. Assim, essas empresas passaram a negociar com empresas titulares 

de direitos, donos de catálogos e detentores de copyrights para obter licenças 

de reprodução. Com isso, buscam atrair o maior número possível de assinantes 

para obter economias de rede. Além disso, em decorrência do elevado valor dos 

royalties, as empresas são estimuladas a produzir o próprio conteúdo, o que as 

leva a verticalizar o controle sobre todas as etapas da cadeia produtiva: 

produção, distribuição e exibição. Isso faz com que haja uma maior diversificação 

do conteúdo de vídeo, levando o consumidor a assinar mais de um streaming 

caso queira ter acesso ao acervo de diferentes produtoras. 

Embora haja poucas barreiras de entrada, o que beneficia as pequenas 

empresas, o ambiente do mercado de streaming é extremamente competitivo 

demandando grandes esforços para obter economias de rede e por isso, agentes 

de pequeno e médio porte têm dificuldades para entrar ou sobreviver nesse 

mercado. Morel (2019), aponta que as empresas seguem uma receita 

9 Conceito de Cauda Longa cunhado por Chris Anderson. 
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schumpeteriana para terem sucesso: criar um monopólio corporativo, ganhar 

escala e inovar. Além disso, esses mercados apresentam uma forte tendência 

à concentração e à internacionalização, devido as oportunidades para geração 

de economias de rede. (MOREL, 2019, p.219). 

A diversificação do produto está entre as estratégias das empresas para 

ter vantagem competitiva. As plataformas digitais estão investindo em sistemas 

de análise de audiência que usam o machine learning para sugerir conteúdo 

personalizado, assim essas informações servem como insumo para oferecer 

serviços com maior valor agregado. 

Por utilizar o modelo de Big Data como forma de mapear os interesses 
dos consumidores, contribuindo para uma experiência que esteja mais 
em linha com o esperado pelo assinante, a plataforma de OTT acaba 
gerando eficiência alocativa. A forma pela qual isso se torna possível 
depende de uma lógica de integração vertical envolvendo a produção 
de conteúdo conjunta com a sua distribuição. O fenômeno do binge 
watching (disponibilização de temporadas inteiras de séries) está em 
muito relacionado com a produção de conteúdo próprio, um diferencial 
que atrai um número cada vez maior de consumidores que, por sua 
vez, terão suas preferências e gostos devidamente mapeados, 
recebendo sugestões de conteúdos similares, além de fornecerem 
dados para a construção de um conteúdo mais adequado para os 
gostos dos assinantes, a partir do algoritmo criado. (RAGAZZO e 
OLIVEIRA, 2017, p. 212). 

O aprisionamento do consumidor é uma estratégia utilizada pelas 

empresas para promover o consumo exclusivo de produtos e serviços, ela se 

inicia quando o consumidor seleciona uma marca; em seguida, ele passa a usar 

de maneira ativa o produto escolhido e usufruir de vantagens e incentivos, essa 

fase é chamada de experimentação; na terceira fase, denominada de 

"entrincheiramento", esse consumidor se torna habituado à marca, 

desenvolvendo preferências e fazendo investimentos complementares em 

acessórios e aprendizado, o que aumenta os custos de troca para outras 

plataformas. Como forma de atrair consumidores, as empresas oferecem 

serviços gratuitos de degustação e descontos promocionais e também podem 

buscar parcerias com empresas de telefonia móvel para aumentar os usuários. 

(MOREL, 2019, p. 209). Esses serviços gratuitos são chamados de "Freemium". 

As mudanças no comportamento do consumidor ao aderirem o conceito 

de acesso ao invés de posse permitiu a difusão dos serviços de streaming, este 

faz com que haja o valor de opção que é possível executar um vídeo onde e 
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quando quiser, pausar e retornar ao início, seria o conceito de sob demanda. O 

consumidor se beneficiou muito com esse processo, pois ficou mais fácil e 

cômodo ter acesso à catálogos repletos de conteúdo a um baixo custo. A adoção 

do vídeo sob demanda passou a ameaçar o modelo da TV linear. Além disso, os 

produtos culturais passaram da escassez à abundância, o que reflete o potencial 

da economia digital. O lado ruim desses serviços, é o risco de os usuários terem 

suas informações vazadas dado que as plataformas coletam e revendem 

informações acerca do comportamento do consumidor e a eliminação da 

autonomia do consumidor dado que muitas empresas adotam estratégias que o 

direcionam a consumir produtos e serviços exclusivos. (MOREL, 2019). 

Além dos estudos de Morel (2019), a pesquisa feita por Rotundo (2020) 

trouxe uma grande contribuição para entender a dinâmica do mercado SVoD. 

Para o autor, o grau de diferenciação do produto e o número de empresas no 

mercado são as características centrais da estrutura de mercado. A 

diferenciação do produto se refere aos produtos analisados do ponto de vista do 

consumidor que apresentam características que os diferenciam dos demais, 

tornando-os substitutos menos do que perfeitos. A diferenciação pode ser 

vertical (capacidade de categorizar objetivamente os elementos individuais em 

um conjunto de produtos como superiores ou inferiores aos demais produtos do 

conjunto) e horizontal (algo inerentemente subjetivo, como a cor de um objeto). 

A diferenciação vertical pode ser observada na quantidade de filmes 

disponibilizados no catálogo de cada plataforma, como por exemplo, se um 

consumidor estivesse interessado em assinar apenas o streaming que 

apresentasse o maior número de filmes, ele escolheria a Amazon Prime Video, 

que apresentava em 2019 aproximadamente 12,5 mil títulos, enquanto a Netflix 

apenas 4 mil. A diferenciação horizontal pode ser identificada na experiência 

personalizada do usuário por meio do emprego de algoritmos de 

recomendações, quase onipresentes, que funcionam como forma de alertar os 

usuários sobre a existência de programas que podem vir a gostar, o que gera 

valor à utilidade. (ROTUNDO, 2020). 

Enquanto que o número de empresas está associado com as barreiras 

de entrada, que podem ser estruturais, legais e estratégicas. As barreiras 

estruturais estabelecem um custo relativo ou desvantagem de demanda a uma 

empresa entrante em comparação com uma empresa estabelecida. Nos SVoDs, 
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estas barreiras podem ser observadas nas externalidades de rede positivas que 

surgem da interação entre o número de usuários e o número de estúdios. Isso 

ocorre à medida que aumentam o número de usuários, também aumenta o 

número de estúdios que desejam licenciar seu conteúdo para as empresas de 

streaming a fim de expandir seu público; isso faz com que haja um aumento no 

número de usuários atraídos pela ampliação da biblioteca de conteúdo e essa 

interação facilita o desenvolvimento de um loop de feedback positivo. A Netflix 

também experimenta efeitos de rede, à medida que mais pessoas assistem a um 

programa específico, ele se torna mais popular, fazendo com que mais pessoas 

o assistam, ademais por meio da mídia social e tendências, essa popularidade 

pode fazer com que haja um "medo de perder", levando mais pessoas a 

assistirem esse programa. Contudo, o autor aponta que esse efeito de rede pode 

ser relativamente fraco, pois os baixos custos de troca e de criação de uma 

plataforma de internet funcionam para enfraquecer os efeitos do aprisionamento 

do consumidor nos mercados online. Uma razão do baixo custo de troca é o fato 

das assinaturas serem pagas, geralmente, mensalmente para que os 

consumidores não se deparem com contratos de longo prazo, assim eles podem 

usar vários provedores SVoD simultaneamente ou parar de usar um provedor 

sem nenhum custo adicional. (ROTUNDO, 2020). 

As barreiras legais estão associadas com proteções sancionadas pelo 

governo às empresas estabelecidas contra a competição, no mercado de SVoD 

isso ocorre por meio do licenciamento de programas. Assemelham-se às 

patentes, podendo impedir empresas entrantes do mercado por meio de 

proteção de propriedade intelectual imposta pelo governo. Essas barreiras 

também funcionam como forma de aumentar o valor do conteúdo original e 

exclusivo em cada plataforma o que pode incentivar a diferenciação do produto. 

Por fim, as barreiras estratégicas ocorrem quando uma empresa tenta 

deliberadamente impedir a entrada de novas empresas, um exemplo disso seria 

a vantagem do pioneiro. Dado que se trata de um mercado online, essas 

vantagens são frágeis. (ROTUNDO, 2020). 

Rotundo (2020), aponta que ao longo dos anos o mercado de SVoD 

passou por muitas transformações (Gráfico 1). 
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GRAFICO 1: EVOLUÇÃO DO MARKET SHARE DOS STREAMINGS POR ASSINATURA 

Fonte: Elaboração própria a partir de Rotundo (2020) 

Em 2007, a Netflix lançou sua plataforma de streaming pago de filmes e 

séries, sendo ela a primeira empresa a lançar esse serviço no mercado. Ela 

ocupava uma posição de monopólio puro por ser a pioneira e por não haver 

outros participantes neste mercado. Com a inserção da Hulu e Amazon Prime 

Video nos anos seguintes, houve a alteração dessa estrutura, passando em 

2015, para um oligopólio com um pequeno número de empresas dominantes que 

produziam produtos não idênticos na mesma categoria. Assim, a Netflix 

experimentou um declínio em sua participação de mercado individual de 100% 

em 2007 para 68% em 2010 e 44% em 2015. Nos outros anos, houveram novos 

entrantes, passando para um mercado que se assemelha a concorrência 

monopolística, com muitas empresas dominantes produzindo produtos não 

idênticos. (ROTUNDO, 2020). A Netflix continua sendo a líder no mercado, 

entretanto há projeções que a Disney+ irá dominar o mercado daqui alguns anos. 

Os provedores chineses também vão crescer, apresentando um market share 

de 23% em 2025, segundo previsões. (ROTUNDO, 2020). 

A próxima seção irá investigar as vantagens competitivas utilizadas 

pelas principais empresas de streaming de vídeo pago mais detalhadamente. 

4.3 Streaming War 
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Esta seção busca analisar as maiores empresas de SVoD inseridas no 

mercado, explorando as principais vantagens competitivas utilizadas por elas. O 

mercado global de mídia e entretenimento é impactado por uma intensa 

concorrência não apenas na distribuição de vídeo, mas em setores adjacentes 

como a produção de conteúdo. 

A Netflix foi criada por Reed Hastings e Marc Randolph em 1997. 

Inicialmente era um site de venda e aluguel de DVD's e seu maior concorrente 

era a Blockbuster. Em 1999, foi lançado o serviço de assinatura da Netflix em 

que os assinantes poderiam alugar DVD's em quantidades ilimitadas e sem data 

de devolução. Nos anos 2000, a Netflix incorporou um serviço baseado em 

recomendações personalizadas para cada cliente que previa as futuras escolhas 

dos usuários com base nas avaliações dos títulos alugados anteriormente pelo 

assinante. Dois anos depois, a gigante do entretenimento fez a sua oferta pública 

de ações (IPO) com valor de venda de apenas US$1 por ação na NASDAQ. Em 

2007, ela introduziu o streaming de vídeo o que possibilitou aos assinantes 

assistirem a filmes e séries de forma instantânea. (NETFLIX). 

A empresa Netflix já havia realizado diversas inovações incrementais 
no setor de locadoras de DVDs e se encontrava na fronteira 
tecnológica das vendas online. Estas condições permitiram à empresa 
realizar uma inovação radical, tornando-se a primeira empresa a 
oferecer serviços de streaming de filmes e séries por assinatura. 1 0 

(OLIVEIRA, 2018, p.12). 

Foram firmadas parcerias com marcas de eletrônicos ao longo do tempo, 

o qual possibilitou acessar o streaming pelo Xbox 360, aparelhos de Blu-ray e 

decodificadores de TV, além disso, em 2009 surgiram televisões com acesso à 

internet (SmartTVs) permitindo acessar a plataforma diretamente pela TV. Em 

2010, a Netflix se expandiu para o Canadá e no ano seguinte para a América 

Latina e Caribe. No mesmo ano desta expansão, em 2011, surgiram os primeiros 

controles remotos com um botão "Netflix". Em 2012, a empresa atingiu 25 

milhões de assinantes e se expandiu para o Reino Unido, Irlanda e países 

nórdicos. Em 2013, foram lançadas as primeiras séries de produção própria e 

1 0 A inovação incremental está associada com pequenas melhorias contínuas em produtos ou 
em linhas de produtos que não modificam de forma expressiva a forma como o produto é 
consumido ou o modelo de negócio; enquanto a inovação radical (disruptiva) é aquela que 
causa um impacto significativo em um mercado e nas atividades econômicas desse mercado 
(ruptura). Ver mais informações em Inovindústria (2015). 
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pela primeira vez um serviço de streaming é premiado, "House of Cards" levou 

três prêmios Emmy. Ao longo dos anos, a Netflix continuou se expandindo, 

personalizando a plataforma e ganhando novos assinantes. Em 2020, ela foi o 

estúdio com mais indicações ao Oscar e ao Emmy e, em 2021, ganhou mais de 

200 milhões de assinantes e está disponível em mais de 190 países (com 

exceção da China, Criméia, Coréia do Norte e Síria). (NETFLIX). 

Entre as estratégias da Netflix está o licenciamento do conteúdo de 

terceiros e produção própria. A produção própria pode ser de dois tipos, a saber: 

a) aqueles que realmente são encomendados e produzidos pela empresa b) os 

que a Netflix pagou para ter o nome de produção original. O último, ocorre 

quando a Netflix firma contrato exclusivo para colocar a sua "marca" na 

produção, além de ser a única que tem o direito de exibição do conteúdo na 

internet, como é o caso da série "La Casa de Papel". (JUNIOR e XAVIER, 2019, 

p. 8). Nos últimos anos, ela vem reduzindo proporcionalmente seu licenciamento 

e aumentando sua produção. Para Castronovo (2020), essa estratégia tem 

vantagens e desvantagens. As principais vantagens são integração vertical, que 

permite a empresa ter mais controle sobre o que e quando exibir o conteúdo, e 

redução de custo devido às economias de escala e de escopo, como a redução 

do custo intermediário do estúdio; entretanto, as desvantagens se referem a 

necessidade de arcar com as despesas em dinheiro antecipadamente, antes da 

conclusão e liberação de títulos no serviço de streaming da Netflix, resultando 

na deterioração do fluxo de caixa no curto prazo. (CASTRONOVO, 2020). 

Por meio do investimento em produções próprias, a Netflix vem tendo 

reconhecimento nas principais premiações do cinema. O gráfico 2 mostra as 

principais indicações e vitórias das produções do gigante do streaming de vídeo 

de 2013 a 2021. 
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GRAFICO 2: NUMERO DE NOMEAÇÕES E VITORIAS DA NETFLIX NO EMMY AWARDS 

Número de nomeações e vitórias da Netflix no Emmy 
Awards 

200 

-Ganhadores 3 7 2 9 20 23 27 21 44 
Nomeações 13 31 34 54 91 112 117 160 129 

Nomeações Ganhadores 

Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2021) 

De 2013 a 2021 houve uma variação muito expressiva de 1367% nas 

vitórias e de 892% nas indicações. Em 2020, a programação original da Netflix 

recebeu 160 nomeações, no entanto, ganhou apenas 21 prêmios naquele ano, 

enquanto que em 2021, mesmo havendo menos indicações, ganhou o dobro de 

prêmios. De 2017 a 2021, ganhou em média 27 prêmios o que mostra a 

relevância das produções exclusivas da Netflix para o cinema e para o 

reconhecimento do público em geral que pode vir a assinar o serviço. 

A gigante do streaming de vídeo pago também investe em algoritmos 

para melhorar a experiencia do consumidor na plataforma. Além disso, ela 

permitiu que vários episódios de programas, como séries e documentários, 

fossem consumidos um atrás do outro por um tempo prolongado, o chamado 

binge-watching ou "maratonar". 

Netflix has used this system to structure viewer experience very early 
on, enabling binge-watching to become a facilitator in a context of 
choice overload: rather than making a choice to select a new episode 
every time the previous one ended, viewers have only one decision to 
make, i.e., when to stop. This might also be the reason why Netflix 
makes it a priority to continuously offer new serialized content, since 
this format is necessary to allow the algorithm to mitigate decision 
fatigue. (LONGO, 2021, p. 20-21). 
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A Netflix compete diretamente com a TV linear e embora ela tenha sido 

a pioneira no serviço SVoD e tenha conseguido obter sua participação de 

mercado rapidamente sem muita concorrência direta, outras empresas foram 

entrando nesse nicho de mercado. 

A Amazon Prime Video está disponível em mais de 22 países e possui 

mais de 200 milhões de assinantes e tem sido a principal concorrente da Netflix 

nos últimos anos (DEAN, 2021). É um streaming oferecido pela Amazon, gigante 

da tecnologia, que além de ofertar o serviço VoD, também se concentra em e-

comerce (oferta produtos diversos, como eletrônicos, roupas, brinquedos, etc...), 

serviço de armazenamento em nuvem (Amazon Web Services), produção de 

leitores de e-books, streaming de música e a Alexa (assistente virtual). Por esse 

motivo, ela não depende apenas do vídeo sob demanda como a Netflix. 

Usa como estratégia para reter clientes o benefício prime que inclui: 

benefício na entrega de produtos, acesso ao Prime vídeo e Music Prime, acesso 

a revistas e e-books sem custo adicional e jogos. O modelo de negócio da 

Amazon Prime Vídeo é o PVoD, pois além dos conteúdos do catálogo e originais, 

também é possível comprar ou alugar outros títulos (Plus Premium Channel 

Subscriptions) e assinar mais de 100 canais, como HBO, Showtime, Starz, entre 

outros, a vantagem de assinar esses canais é que não será necessário baixar 

outros aplicativos e também não precisa de cabos. 

Em 2018, a Amazon fechou acordo com a National Football League 

transmitindo os jogos todas as quintas-feiras à noite e também adquiriu um canal 

de streaming de esporte local, o YES Network (LUO, p. 3). A Amazon Prime 

Vídeo licencia conteúdos e investe na produção própria de conteúdos exclusivos. 

Várias produções próprias da Amazon concorreram nos últimos anos nos 

principais eventos do cinema, dentre elas "Fleabag" que levou o prêmio de 

melhor série de comédia no Emmy de 2019 e no Globo de Ouro de 2020. 

A Hulu também é uma importante competidora no mercado de vídeo sob 

demanda e uma das primeiras a entrar nesse mercado. É um serviço de 

streaming de vídeo lançado, em 2008, nos Estados Unidos que oferece TV e 

filmes ao vivo e sob demanda, com e sem suporte para anúncios, além disso, 

oferece a transmissão de notícias ao vivo, entretenimento e esportes da 21st 

Century Fox, The Walt Disney Company, NBCUniversal, CBS Corporation, The 



42 

CW, Turner Networks, A + E Networks e Discovery Networks. Acrescenta-se 

ainda que ela também investe em produção própria. (DMED MEDIA, 2021). 

O gráfico 3 mostra as empresas mais influentes do vídeo digital de 2018 

a 2020. Observa-se que a Netflix, como visto anteriormente, é a líder do 

mercado, apresentando uma influência média de 57,83% nos 3 anos. Enquanto 

a Disney apresenta uma influência média de 9,5% e a Amazon de 18,37%. O 

que surpreende é o fato de a Disney ter ficado na segunda posição em 2020, 

posição ocupada pela Amazon nos dois anos seguidos da análise (2018 e 2019). 

O motivo para isso, provavelmente está relacionado com o lançamento da 

plataforma de streaming pela The Walt Disney Company no final de 2019, como 

será visto a seguir. 

GRÁFICO 3: EMPRESAS MAIS INFLUENTES DE VÍDEO DIGITAL NO MUNDO, DE 2018 A 
2020 

Empresas mais influentes de vídeo digital no mundo, 
de 2018 a 2020 

Facebook 

Apple 

Comcast/ Pay TV 

Google 

Amazon 

Disney 

Netflix 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 

Netflix Disney Amazon Google Comcast/ 
Pay TV Apple Facebook 

2020 56,60% 23,70% 11,90% 3,70% 0,90% 2,30% 0,90% 
2019 61,50% 1,20% 22% 8,70% 2,70% 0,90% 3% 
2018 55,40% 3,60% 21,20% 5,70% 6,50% 1,80% 5,40% 

Fonte: Elaboração própria a partir de NScreenMedia (2020) 

Como observado no gráfico anterior, a Disney+ entrou no mercado de 

streaming apenas no final de 2019 e no ano seguinte conseguiu o segundo lugar 

da liderança, desbancando a Amazon que vinha sendo a segunda empresa mais 

influente do mercado de vídeo digital. A Walt Disney Company é a referência na 

indústria de entretenimento, atuando em diversos nichos, como indústria 

audiovisual, mídia, parques de diversões e resorts. Usa como vantagem 
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competitiva a diversificação de produtos e aquisição de empresas. Em 2019, 

comprou a 21 st Century Fox por US$ 71,3 bilhões, o que possibilitou aumentar 

o catálogo ofertado pela Disney que agora inclui National Geographic Channel, 

Fox Searchlight e FX. Essa aquisição também permitiu 60% das participações 

da Hulu, devido aos 30% que já possuía mais os 30% adicionais como resultado 

da fusão. Além disso, também detêm a ABC e ESPN Plus. Sua plataforma de 

streaming, oferece conteúdo original da Disney, Marvel, Lucasfilm, Pixar, 

National Geographic e todo o conteúdo da 20th Century Fox. (LUO, p. 4). A 

Disney+ está disponível em 61 países na Europa, América do Norte, América 

Latina e Ásia-Pacífico; e conta com mais de 118 milhões de assinantes. (DMED 

MEDIA, 2021). 

O gráfico 4 apresenta o número de assinantes em junho e setembro de 

2020 de alguns provedores de vídeos sob demanda pagos e 2 previsões11, 

referente a 2025 e 2026. 

GRÁFICO 4: ESTIMATIVA DO NÚMERO DE ASSINANTES DE SVOD NO MUNDO (EM 
MILHÕES) 

Estimativa do número de assinaturas de SVoD no mundo, de 
2020 a 2026 (em milhões) 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Jun. de 2020 Set. de 2020 2025* 2026* 

Disney+ Netflix APV HBO Max Apple TV+ 

Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2021) 

Em 2026, estima-se que a Netflix será a segunda maior empresa em 

número de assinantes no mercado de SVoD, com 286 milhões, ficando atrás da 

Disney+ com 294 milhões de assinantes. 

1 1 A previsão de 2025 foi feita em novembro de 2020, enquanto a previsão de 2026 foi feita em 
fevereiro de 2021. 
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Durante os últimos anos, foram lançadas quantidades expressivas de 

streamings de vídeos: Pluto TV (ViacomCBS), DirecTV Go, Funimation (Sony), 

HBO Max (AT&T WarnerMedia), Paramount+, Belas Artes à La Carte, entre 

outros. Observa-se que algumas delas são empresas influentes e que já estão 

estabelecidas no mercado de mídia e entretenimento, como a ViacomCBS e 

AT&T WarnerMedia o que certamente as concede vantagens competitivas em 

relação a uma start-up. A HBO (abreviação de Home Box Office) por exemplo, é 

uma empresa americana fundada em 1972, sendo a pioneira na indústria da 

televisão por assinatura e pertence a AT&T WarnerMedia. Lançou a HBO Max, 

plataforma de SVoD, em maio de 2020 e contempla todos os conteúdos da 

empresa AT&T. Em 2018, ela adquiriu a Time Warner Inc. por US $ 85 bilhões 

que permitiu unir todos seus filmes e programas de TV, e o renomeou como 

WarnerMedia. Consequentemente, essa aquisição concede a AT&T acesso a 

Warner Bros., HBO, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The 

CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster 

Teeth e Looney Tunes; e uma participação de 10% nas ações da Hulu. (LUO, p. 

4). 

Acrescenta-se ainda que a extensa quantidade de streaming de vídeo, 

de certo modo, reforça a teoria da Cauda Longa de Chris Anderson, citada nesse 

trabalho algumas vezes. Muitos streamings passaram a ofertar conteúdos de 

nicho, como por exemplo a OldFlix que oferece filmes clássicos e a LGBTflix 

voltada para filmes com temática LGBT. Enquanto o mercado do século XX se 

concentrava em hits (conteúdos de grande sucesso), o mercado do século XXI 

se concentra no mercado de nichos, em que uma quantidade enorme de 

pequenos grupos consegue encontrar quase tudo aquilo que procuram, graças 

à internet. (ANDERSON, 2006). 

4.4 Mercado de VOD no Brasil 

Os streamings de vídeo no território brasileiro foram surgindo 

principalmente, a partir da expansão da Netflix para a América Latina em 2011, 

embora houvessem algumas tentativas anteriores de implementação de 

streamings como a Netmovies e Saraiva Digital. (ANCINE, 2019). Atualmente, 

mais de 70 empresas ofertam esse tipo de serviço (tabela 1): 
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TABELA 1: SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEO DISPONÍVEIS NO BRASIL 

Serviços das 
operadoras de 

Telecom 

Serviços On 
Demand 

Claro Video Adrenalina Pura Looke 

DirecTV Go Afroflix Macabra TV 

Now Net Claro Amazon Prime 
Video Microsoft Store 

Oi Play Apple TV+ MIT+ 

Sky Play Arte1 Play MUBI 

Vivo Play Belas Artes à La 
Carte Netflix 

Vid+ Box Brazil Play NetMovies 
Cindie Films 

Português Oldflix 

Cinema Virtual Paramount+ 

Crackle Plex 

CrunchyRoll Philos 

#CulturaEmCasa Pluto TV 

Curta!On Play Plus 

Discovery+ Red Bull TV 

Disney+ Run: Time 

Darkflix Sesc Digital 

DAZN Spcine Play 

Dog TV StarzPlay 

El Plus Tamanduá TV 

Filme Filme Telecine Play 

Fox Play TNT Go 

Globo Play Uol Play 

Google Play Watch Brasil 

Gospel Play Viki 

HBO Max VIX 

History Play Watch ESPN 

Itunes Store Youtube Premium 

Kinopop LGBTflix 

Libreflix 
Fonte: Teleco (2021) 

Os principais serviços de streaming de vídeo pago no Brasil, em 2021, 

estão exibidos no gráfico 5, observa-se que os líderes do mercado internacional 

de streaming também são os favoritos por aqui. A Netflix é a líder no mercado, 

com 90%. Dos streamings nacionais, estão a Telecine, Claro Vídeo e Net Now. 
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GRÁFICO 5: TOP 10 SERVIÇOS DE VOD PAGO MAIS USADOS NO BRASIL, EM 2021 

Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2021) 

Embora, a Netflix ofereça o plano mais caro em relação a Amazon Prime 

Video, Disney+ e HBO Max (Quadro 1), ela ainda é o serviço mais usado no 

Brasil. Se o consumidor assinasse, por exemplo, os outros 3 serviços de vídeo, 

a Amazon Prime Video, o plano Mobile da HBO Max e Disney+, haveria uma 

diferença de menos de R$2,00 para o plano Premium da Netflix. Isso indica que 

mesmo o consumidor brasileiro podendo combinar serviços, ele prefere a Netflix 

o que vai de acordo com as descobertas de Silva et al (2018), devido a 

experiencia positiva com a Netflix há um custo de oportunidade para deixar o 

serviço. 

QUADRO 1: COMPARAÇÃO DOS PRINCIPAIS SVODS NO BRASIL 

Netflix Amazon Prime 
Vídeo HBO Max Disney+ 

Empresa Netflix Amazon AT&T 
The Walt 

Disney 
Company 

Modelo de 
Negócio SVoD PVoD SVoD SVoD 

Ano de 
lançamento 2007 2011 Maio de 2020 Novembro de 

2019 
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Planos mensais 
(em R$) 1 2 

Plano básico: 
R$25,90 

Plano padrão: 
R$39,90 

Plano 
Premium: 
R$55,90 

R$ 9,90 

Plano Mobile: 
R$19,90 

Plano multi 
telas: R$ 

27,90 

R$ 27,90 

Conteúdos 
originais Sim Sim Sim Sim 

Período de 
degustação Não Teste gratuito de 30 

dias 

Teste gratuito 
de 

7 dias 
Não 

Fonte: A autora (2021) 

Este capítulo analisou as características e as singularidades do mercado 

de vídeo sob demanda. Embora a Netflix seja a líder do mercado de SVoD, novos 

entrantes podem tirar essa posição de liderança, já há expectativas para que a 

Disney+, que entrou no mercado apenas no final de 2019, ocupe a posição de 

liderança, em número de assinante, em 2026. As principais estratégias que as 

empresas de streaming de vídeo usam para ganhar vantagem competitiva são 

diversificação do produto através das recomendações personalizadas, produção 

própria de conteúdo e aquisições e fusões. 

O próximo capítulo tratará sobre as preferências dos consumidores, 

assim como o processo chamado "cord-cutting" e a pirataria, processo que 

aumentou nos últimos anos conjuntamente com a quantidade de streaming de 

vídeos à medida que produzem conteúdos originais. 

1 2 Valores em reais de 08/12/21. 
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5 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

O capítulo anterior centrou sua análise na estrutura de mercado e nas 

principais empresas que ofertam o vídeo sob demanda, enquanto este capítulo 

está centrado no comportamento dos consumidores de streaming de vídeo. 

5.1 Preferências do Consumidor 

O aumento do número de serviços de streamings de vídeo faz com que 

o consumidor tenha uma maior variedade de opções para escolher. Os diversos 

modelos de negócios também beneficiam a escolha do consumidor. Ele pode 

optar pelo streaming que traga a maior satisfação ou a combinação de duas ou 

mais plataformas. 

Segundo a teoria do comportamento do consumidor, os agentes são 

racionais e fazem suas escolhas levando em consideração suas preferências e 

restrições orçamentárias, ou seja, eles escolhem comprar as combinações de 

bens e serviços que maximizam o próprio bem-estar. Há três premissas básicas 

sobre essas preferências, a saber: integralidade, os consumidores podem 

comparar e ordenar todas as cestas de mercado, assim, para duas cestas 

quaisquer, A e B, o consumidor pode preferir A a B, B a A ou ser indiferente entre 

elas; transitividade, as preferências são transitivas, ou seja, se um indivíduo 

prefere a cesta A a B e B a C, ele prefere A a C; e, "mais é melhor do que menos", 

os consumidores sempre preferem quantidades maiores de cada mercadoria. 

Precisa-se ter cuidado com a última premissa, pois isso ocorre a uma taxa 

decrescente, ou seja, é o conceito de utilidade marginal decrescente que 

pressupõe uma diminuição da satisfação no uso de um bem à medida que se 

consome mais desse bem. 

As pessoas precisam fazer escolhas, abrindo mão de um bem por outro; 

isso pode ser medido pela taxa marginal de substituição (TMS) que mede a 

quantidade máxima de um bem que um consumidor estaria disposto a deixar de 

consumir para obter uma unidade adicional do outro bem. Na teoria econômica, 

há bens que podem ser considerados substitutos perfeitos e complementares 

perfeitos. Quando a taxa marginal de substituição de um bem pelo outro é 

constante, eles são substitutos perfeitos; e são complementares perfeitos 
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quando a taxa marginal de substituição de um bem pelo outro for infinita. 

Entretanto, a teoria do comportamento do consumidor não consegue explicar 

situações em que o agente econômico compra por impulso, por exemplo. Essa 

situação pode ser estudada na economia comportamental, área de estudo da 

psicologia que considera os fatores cognitivos, emocionais e sociais que 

interferem nas decisões dos indivíduos.13 

Rezende et al (2020) cita um conjunto de variáveis que afetam as 

escolhas dos consumidores segundo a teoria econômica, como preço do bem, a 

renda do consumidor, o preço dos bens substitutos e dos bens complementares, 

as preferências do consumidor e propaganda; as expectativas do consumidor 

quanto aos preços no futuro e os hábitos culturais; e qualquer tipo de mudança 

no comportamento dos consumidores faz com que haja oscilações na demanda 

de bens (produtos ou serviços). Silva et al (2018) procuraram entender quais os 

determinantes de desempenho das plataformas de streaming que influenciam o 

consumo de entretenimento. Empregando a metodologia UTAUT 2, observaram 

que a tecnologia alterou o consumo de entretenimento audiovisual, passando 

das redes de televisão para as plataformas de streaming de vídeo. Essa 

mudança, deve-se a alguns fatores como expectativas de desempenho, 

influência social, motivação hedônica, preço e custo de troca. Assim, os 

consumidores utilizam essas plataformas pela quantidade de conteúdo 

diversificado o que aumenta a chance de encontrarem algum programa de 

interesse e consideram indispensável para o entretenimento, além disso, há o 

fator da influência social, que para se sentirem incluídos em um grupo social são 

estimulados a adquirirem o serviço. Devido ao preço justo e experiencia positiva, 

os autores observaram que o consumidor percebe, no caso específico da Netflix, 

que há um custo deixar esse serviço em troca de outro, não valendo a pena 

procurar um streaming alternativo. 

A tabela 2 apresenta a quantidade de assinantes de streaming de vídeos 

pagos que também assinam outros serviços nos Estados Unidos em 2020. 

Observa-se que a Netflix tem a maior proporção de assinantes que também 

assinam outros serviços, o que indica que para os usuários da Netflix os outros 

serviços tem papel de complemento em vez de substituto (Tabela 2). Além disso, 

1 3 Teoria do comportamento do consumidor baseado nas ideias de Pindyck e Rubinfeld (2006). 
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a Amazon Prime Video também exibiu proporções altas de assinantes, assim 

como Hulu e Disney+. Rotundo (2020), em contrapartida, aponta que há um 

notável grau de sobreposição entre os assinantes das principais plataformas, 

ilustrando a consequência dos baixos custos de troca. 

TABELA 2: ASSINANTES DE SVOD QUE TAMBÉM ASSINARAM OUTROS SERVIÇOS NOS 
ESTADOS UNIDOS, EM DEZEMBRO DE 2020 

Também 
assinou 
Netflix 

Também 
assinou 
Peacock 
Premium 

Também 
assinou 
HBO 
Max 

Também 
assinou 
Amazon 
Prime 
Video 

Também 
assinou 
Disney+ 

Também 
assinou 
Hulu 

Também 
assinou 
Apple 
TV+ 

Netflix 0% 6% 20% 63% 50% 20% 25% 
Peacock Premium 90% 0% 80% 94% 86% 88% 72% 
HBO Max 90% 22% 0% 89% 79% 83% 56% 
Amazon Prime Video 84% 8% 27% 0% 6 1 % 62% 34% 
Disney+ 87% 10% 3 1 % 82,48% 0% 70% 39% 
Hulu 85% 10% 32% 79% 68% 0% 38% 
Apple TV+ 92% 17% 46% 9 1 % 8 1 % 79% 0% 

Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2020) 

A tabela 3 mostra a média de assinaturas de SVoD para 9 países: 

Alemanha, França, Reino Unido, Índia, Itália, Japão, Coréia do Sul, Singapura e 

Estados Unidos, nos anos de 2018, 2019 e 2020. A média global passou de 1 

assinatura, em 2018, para 1,5 em 2020, apresentando um aumento de 50%. 

Todos os países apresentaram uma variação positiva entre 2018 e 2020, exceto 

o Japão e a Coréia do Sul em que não houve variação nesse período. A França 

apresentou a maior variação, com um aumento de 166%. No geral, a maior parte 

dos consumidores desses países assinaram em média apenas 1 serviço entre 

2018 e 2019. Em 2020, os americanos e indianos passaram a assinar em média 

2 serviços de vídeo sob demanda, o que demonstra uma preferência pela 

diversificação. 

TABELA 3: MÉDIA ASSINATURA PAGA DE VÍDEO SOB DEMANDA POR PAÍS 

Países 2018 2019 2020 

Alemanha 
França 

Reino Unido 
India 

0,9 

0,6 
1 

1,4 

1,1 
1,1 
1,3 
1,6 

1,4 
1,6 
1,6 
2 

% Variação 
2020 

vs 2018 

55,56% 
166,67% 
60,00% 
42,86% 
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Itália 
Japão 

Coréia do Sul 

Singapura 

Estados Unidos 

Global 

1 

0,8 

1 

0,7 

1,6 

1,3 

0,9 

1,1 

0,9 

1,7 

1,6 
0,8 
1 

1,1 

2,2 

60,00% 

0,00% 

0,00% 

57,14% 

37,50% 

1 1,2 1,5 50,00% 
FONTE: Elaboração própria a partir de Limelight Networks (2020). 

Em março de 2020, logo no início da pandemia, a 

HighSpeedInternet.com entrevistou 500 americanos para saber a opinião deles 

sobre os serviços de streaming. Se eles pudessem escolher apenas um serviço 

de vídeo sob demanda entre Disney+, Hulu, Amazon Prime Vídeo e Netflix 

(Gráfico 6), a Netflix seria a favorita com 47%. Nota-se também que alguns 

usuários escolheram os outros serviços como a sua primeira escolha: 14% 

Amazon Prime Video; 13,6% Hulu; e 13% Disney+. 

GRÁFICO 6: STREAMING FAVORITO ENTRE DISNEY+, AMAZON PRIME, HULU E NETFLIX 

Fonte: Elaboração própria a partir de Wheelwright (2020). 

Essa mesma pesquisa, apontou que 75% dos entrevistados escolhem o 

serviço com base no conteúdo se comparado com preço, experiência do usuário 

e experiência do pacote. Além disso, 57% dos entrevistados assinam pelo menos 

2 serviços de streaming, sendo que 10% pagam por 3 ou mais serviços. Como 

forma de reduzir custos, aproximadamente 43% dos entrevistados usam login de 

http://HighSpeedInternet.com
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outra pessoa para pelo menos um outro serviço de streaming pelo qual não 

pagam e 55% dos entrevistados se inscreveram para um teste gratuito e o 

cancelaram para economizar dinheiro. Salienta-se ainda que 49% dos 

entrevistados disseram que estão sobrecarregados com a quantidade de 

serviços de streaming disponíveis. (WHEELWRIGHT, 2020). 

A partir do exposto, a próxima sessão centrará a análise em um processo 

conhecido como cord-cutting. 

5.1.1 Os Cord-Cuttings 

O processo cord-cutting ocorre quando os assinantes de TV por 

assinatura cancelam o serviço para utilizar algum serviço de vídeo on demand. 

Pode-se citar como motivo para esse processo ocorrer os preços elevados da 

assinatura de TV paga, enquanto os SVoDs oferecem um valor de assinatura 

mais acessível. 

A tabela 4 apresenta os motivos mais comuns, entre consumidores 

mundiais, para o cancelamento de TV por assinatura em 2018 e 2019. 

TABELA 4: MOTIVOS PARA CANCELAR A TV PAGA NO MUNDO 

2018 2019 
Nunca vou cancelar minha assinatura de TV 14,70% 
Aumento do preço 46,40% 
Todos os conteúdos que desejo 
assistir estão disponíveis online 
Assinatura direta de canais específicos online 
Mais conteúdos esportivos 
e eventos ao vivo são disponibilizados online 
Outro 

Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2019) 

13,30% 

16,40% 

7,40% 

1,80% 

15% 
42,30% 

13,10% 

18,30% 

9,60% 

1,50% 

Em 2019, 42,3% dos entrevistados revelou que encerrariam a assinatura 

de televisão paga se o provedor continuasse a aumentar o preço. Além disso, 

aproximadamente 18% dos entrevistados apontaram que cancelariam esse 

serviço caso houvesse a disponibilidade de conteúdo online. 

O impacto do cord-cutting não pode ser analisado de forma homogênea, 

pois ele difere entre países, devido a infraestrutura de rede, tarifas de assinatura 
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e da atratividade das plataformas disponíveis. (BACCARNE, EVENS E 

SCHUURMAN, 2013, p. 45 apud ROCHA, 2017, p. 29). 

O gráfico 7 mostra a quantidade de assinaturas pagas no Brasil, por ano, 

de 2017 a 2021 1 4 . Houve uma redução das assinaturas de TV paga de quase 

18% entre os anos de 2017 a 2020. 

GRÁFICO 7: QUANTIDADE DE ASSINATURAS DE TV PAGA NO BRASIL, POR ANO 

Quantidade de assinaturas de TV no Brasil, por ano 

250.000.000,00 

200.000.000,00 

150.000.000,00 

100.000.000,00 

50.000.000,00 

2017 2018 2019 2020 2021 
Total 221.509.78 214.403.16 200.000.52 182.046.70 135.011.40 

Fonte: Elaboração própria a partir de Anatel (2021) 

Já o gráfico 8 apresenta uma previsão do crescimento das assinaturas 

de VoD no território brasileiro. Espera-se uma adição de assinaturas do serviço 

pago de streaming de vídeo de 20.330.000 durante o período de 2019 a 2025. 

1 4 A quantidade total de assinaturas de 2021 está subestimada, pois conta apenas com os 3 
trimestres do ano devido a Anatel ainda não ter lançado os dados do quarto trimestre. 



54 

GRÁFICO 8: NÚMERO DE ASSINANTES DE SVOD NO BRASIL, EM MILHÕES 

Número de assinantes de SVoD no Brasil, em 
milhões 

40.000.000 

35.000.000 
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25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

0 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2020) 

Dado o exposto, há indícios do processo cord-cutting no Brasil. À medida 

que a reta da quantidade de assinaturas de TV paga no Brasil (gráfico 7) 

decresce, a reta do número de assinantes é crescente (gráfico 8). 

Alguns estudiosos tratam esses dois serviços como bens substitutos. 

Entretanto, alguns acreditam que não se pode falar de substitutibilidade perfeita, 

nem mesmo à longo prazo, mas na convivência dos dois segmentos (ANCINE, 

2019). Embora haja essa tendência ao cord-cutting, a sensação de controle 

proporcionada pelo vídeo sob demanda não é buscada ou valorizada por todos 

os usuários ou em todos os momentos. Há consumidores que preferem a 

linearidade da TV, pois a programação com horários fixos e conteúdo pré-

determinado o isenta da necessidade de ponderar as alternativas disponíveis. 

(ANCINE, 2019, p. 12). Os consumidores que possuem ao mesmo tempo TV por 

assinatura e serviço de vídeo sob demanda são chamados de cord stackers. 

Prado e Rocha (2019), apontam algumas estratégias por parte das 

empresas de TV por assinatura, como forma de conter o avanço desse processo, 

a saber: (i) expansão por multiplataforma; (ii) oferta de pacotes de serviços; e (iii) 

fusão/aquisição de empresas de conteúdo. (PRADO E ROCHA, 2019). Como 

forma de obter vantagem competitiva, essas empresas passaram a combinar 

tecnologias e lançaram o modelo multiplataforma chamado de Catch Up TV ou 

TV Everywhere, que se aproxima do VoD. Nesse modelo, os conteúdos que são 

originalmente transmitidos dentro da programação de TV podem ser assistidos 

36.190.000 
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quando quiser por meio de aplicativos ou de sites e em qualquer lugar que esteja 

conectado à internet. Esse serviço é ofertado aos assinantes de TV por 

assinatura previamente autenticados, sem a cobrança de valor adicional e/ou 

gratuitamente a espectadores de TV aberta. (TOSCANO, 2015). Aderindo um 

modelo multiplataforma, as empresas de telecomunicação se beneficiam de 

economias de escala em termos de quantidade de programação e número de 

assinantes, além disso dado que os custos fixos da infraestrutura da Internet que 

são consideravelmente altos, torna-se plausível agrupar TV, telecomunicações 

e serviços da Internet. Muitas operadoras utilizam essa estratégia, ao ofertar o 

pacote triple play que são compostos por três elementos: TV, telefone e internet; 

dado que seriam mais caros se fossem vendidos separadamente. A outra 

estratégia adotada por essas empresas é a fusão e aquisição. Embora o 

processo de integração horizontal e vertical da indústria traga ganhos 

econômicos e vantagens comparativas (ganhos de escala e escopo, redução de 

custo e riscos, controle de entradas ou canais de distribuição e otimização de 

recursos) pode levar a uma perda de satisfação do consumidor. (PRADO E 

ROCHA, 2019). 

A próxima sessão também tratará de um processo recorrente nos últimos 

anos, a pirataria. Este vem crescendo paralelamente a oferta de plataformas de 

vídeos, à medida que vão surgindo cada vez mais variedades de conteúdos de 

vídeos, há uma restrição orçamentaria e um custo de oportunidade para assistir 

a todos, isso está ligada com a ideia de transbordamento que será analisado em 

seguida. 

5.1.2 Pirataria 

O surgimento dos streamings ao que tudo indicava poderia conseguir 

conter o avanço da pirataria, porém o que vem se observado é um crescimento 

dos downloads ilegais de filmes e séries. 

Logo após o surgimento da internet, ela apresentava uma baixa 

velocidade de conexão o que limitava o processo de pirataria: os arquivos de 

vídeo pirata eram muito grandes e apresentavam qualidade inferior aos das 

cópias legais. Ao longo do tempo, houve um aumento na velocidade de conexão 
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e capacidade de armazenamento permitindo o avanço do processo da pirataria 

de filmes e músicas (RIEKKINEN, 2018). 

Devido aos catálogos dos streamings de música serem mais genéricos, 

não é necessário ter várias assinaturas em plataformas diferentes, assinando 

apenas um serviço (Youtube Music Premium, Amazon Music, Deezer e Spotify) 

o consumidor terá acesso ao mesmo catálogo de música ofertado pelas outras 

empresas. Entretanto, nos streamings de filmes as empresas usam como 

estratégia a produção de conteúdo próprio, o que faz com que o consumidor 

tenha que ter várias assinaturas nesses serviços para acessar todas as séries e 

filmes exclusivos que deseja assistir. Nesse caso, seria mais conveniente para 

o consumidor, acessar o programa específico através de algum site pirata do 

que assinar todas as plataformas de streaming dado que ele tem uma restrição 

orçamentária o que gera um custo de oportunidade, assim, ao assinar um 

streaming de vídeo, deixa de assinar outro. 

Daley (2021), aponta que as plataformas ilegais de streaming agregam 

conteúdo de vários serviços de streaming em uma única interface, por meio de 

um reprodutor de mídia de código aberto, que juntamente com um hardware 

desbloqueado barato e uma VPN permite acessar uma infinidade de 

entretenimento ilegal. O BitTorrent foi responsável por 31% de todos os uploads 

em 2018 e por 45% em 2019. Segundo a autora, se o consumidor assinasse os 

6 streamings de vídeo mais populares: Netflix, Stan, Disney+, Amazon Prime 

Video, Binge e Apple TV+, ele gastaria aproximadamente US$60,00 1 5por mês. 

Segundo estudo realizado pela Verizon Media and Publicis Media em 

fevereiro de 2021 nos Estados Unidos, intitulada 2021 CTV Growth Opportunity 

Report, que contou com uma amostra de mais de 3.000 espectadores, apontou 

que 67% dos usuários de dispositivos conectados dizem que é difícil decidir o 

que assistir porque há muitas opções de conteúdo disponível; e 56% dizem que 

estão sobrecarregados com o número de serviços de streaming disponíveis para 

escolher. Dos entrevistados que acessam 5 ou mais serviços de streaming, cerca 

de 80% disseram que gostariam que houvesse um recurso de "busca universal" 

que lhes permitisse encontrar conteúdos de vários serviços de streaming, além 

1 5 Em 17 de agosto de 2021. 



57 

disso, 48% dos entrevistados estão preocupados com a quantidade de dinheiro 

despendida nesses serviços. (GROTHAUS, 2021). 

Combining this enormous volume in content with the shifting of licenses 
places an even more incredible challenge for consumers to make a 
satisfying and decisive selection, as a majority of content is either 
difficult to find or no longer available on a subscribed service. As a 
result, this confusing environment has encouraged growing 
subscription fatigue and high churn levels in the OTT market, as a 
significant amount of content goes unwatched. (SILVA, 2021). 

Os resultados da Verizon Media and Publicis Med mostram um padrão 

interessante. Ao mesmo tempo que as empresas procuram criar conteúdos 

originais para obter vantagem competitiva, os consumidores se sentem 

sobrecarregados com o número de streamings disponíveis nos últimos anos, o 

que gera uma sensação de que estão perdendo algo que gostariam de assistir. 

Se por exemplo esses streamings oferecessem serviços homogêneos com 

catálogos de filmes, séries e documentários similares, apenas 1 serviço seria 

suficiente. Longo (2021), explica essa sobrecarga das decisões a partir das 

ideias de Barry Schwartz na obra "O Paradoxo da Escolha: Porque menos é 

mais" (2004). A autora expõe que a quantidade massiva de conteúdo que essas 

plataformas oferecem é um pré-requisito para o fenômeno da sobrecarga que 

torna praticamente impossível para um indivíduo avaliar adequadamente cada 

alternativa em termos racionais. Ao mesmo tempo, esta é para ser o principal 

atrativo para os usuários do vídeo sob demanda. A teoria clássica da sobrecarga 

lida com a reação dos consumidores diante de uma vasta gama de opções: 

inicialmente os indivíduos se sentem atraídos pelo grande número de 

alternativas, mas dado que esse grande número de opções impede uma 

comparação cuidadosa de todas as informações disponíveis que a escolha 

racional prescreve, gera um impacto problemático sobre os tomadores de 

decisões e o resultado da escolha. (LONGO, 2021). 

A sobrecarga de escolha dificulta o processo de decisão e causa uma 

diminuição na satisfação e bem-estar. Para exemplificar as diferentes 

abordagens que os indivíduos utilizam na tomada de decisões, Schwartz 

apresenta o conceito de 'maximizador' e 'satisficer'. Maximizadores são aqueles 

que para ficarem satisfeitos com suas escolhas precisam ter certeza que 

tomaram a melhor decisão possível, fazendo uma ampla busca até encontrarem, 
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enquanto que os 'satisficers' aceitam a primeira boa opção com que se deparam. 

Os indivíduos tendem a alternar essas duas abordagens em contextos 

específicos, entretanto a mentalidade maximizadora pode fazer as pessoas se 

sentirem miseráveis, pois se sentem arrependidas e frustradas por 

oportunidades perdidas dado ao número esmagador de escolhas triviais e não 

triviais. (SCHWARTZ, 2004, p. 78 apud LONGO, 2021, p.10). O ato de sabotar 

a felicidade e a satisfação pós-escolha é gerado pelo custo de oportunidade e 

pela forma como o cérebro humano processa o pensamento hipotético, que 

muitas vezes leva os indivíduos a imaginar opções inexistentes que poderiam ter 

sido uma alternativa melhor do que a escolhida, levando o indivíduo a um 

sentimento de descontentamento. (LONGO, 2021). 

Dessa maneira, a partir da exposição do conceito da sobrecarga das 

escolhas, pode-se compreender em partes o motivo do BitTorrent estar na 4 a 

posição no tráfego total da internet (gráfico 9). Embora ele tenha sofrido uma 

variação negativa de 32,52% de 2019 para 2020, ele continuou na mesma 

posição. Também é possível observar que o tráfego de downloads ilegais é muito 

maior do que o uso global das principais redes sociais, como o Facebook e 

Instagram. 

GRAFICO 9: COMPARTILHAMENTO DO TRAFEGO DE APLICATIVO GLOBAL 
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A tabela 5, mostra o compartilhamento do tráfego de aplicativo para cada 

continente, observa-se que a 3a posição do BitTorrent no EMEA, está puxando 

o software de download para a 4a posição no cenário global (gráfico 9). No 

EMEA, houve uma variação positiva de quase 60% entre 2019 para 2020. 

TABELA 5 : TOP 10 COMPARTILHAMENTO DO TRAFEGO DE APLICATIVO NA AMERICA, 
EMEA E APAC. 

América 201 2020 EMEA 
9 

201 
9 

2020 APAC 2019 2020 

1 1 
1° Netflix 6,02 

% 
19,1 
1 % 

Youtube 6,70 
% 

16,2 
3% 

Youtube 5,78 
% 

18,3 
0% 

2° Youtube 3,80 
% 

14,4 
3% 

HTTP 0,88 
% 

10,4 
8% 

Netflix 5,62 
% 

6,83 
% 

3° HTTP 
Media 
Stream 

8,02 
% 

6,21 
% 

BitTorrent 5,26 
% 

8,38 
% 

Facebook 5,35 
% 

6,01 
% 

4° Playstatio 
n D/L 

1,24 
% 

3,99 
% 

Netflix 6,09 
% 

7,69 
% 

HTTP D/L 6,53 
% 

4,87 
% 

5° XBOX 
Live D/L 

1,24 
% 

3,71 
% 

Wordpress 0,15 
% 

4,93 
% 

Facebook 
Video 

5,26 
% 

4,67 
% 

6° Amazon 
Prime 

0,26 
% 

2,89 
% 

Facebook 1,51 
% 

4,36 
% 

HTTP 5,04 
% 

4,59 
% 

7° Hulu 0,10 
% 

2,85 
% 

Instagram 0,76 
% 

3,74 
% 

BitTorrent 7,58 
% 

4,47 
% 

8° Instagram 0,86 
% 

2,10 
% 

Google 0,27 
% 

3,47 
% 

HTTP 
Media 
Stream 

10,0 
5% 

4,15 
% 

9° Facebook 1,11 2,02 Facebook 
% % Video 

0,45 
% 

3,26 
% 

HTTP 6,10 3,10 
(TLS) % % 

1 
0° 

Disney+ 0% 2,00 
% 

HTTP Media 
Stream 

2,54 
% 

2,54 
% 

Google 2,39 
% 

2,66 
% 

Fonte: Elaboração própria a partir de Sandvine (2020). 

Dado essas informações, é fundamental refletir sobre os efeitos 

negativos que os downloads ilegais desse tipo de conteúdo causam no mercado 

de trabalho do setor audiovisual. Os direitos autorais são a base da economia 

criativa e um princípio fundamental que assegura o sustento de milhões de 

criadores. Salienta-se ainda que as principais indústrias de direitos autorais dos 

Estados Unidos agregam mais de US$ 1,2 trilhões à economia nacional e 

sustentam mais de 5,5 milhões de empregos diretos. (Motion Picture 

Association, 2018). Ademais, a pirataria elimina pelo menos 230.000 empregos 

americanos e drena mais de US$ 29,2 bilhões por ano da comunidade criativa. 

(MOTION PICTURE ASSOCIATION, 2021). 
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O presente capítulo buscou analisar certos aspectos do comportamento 

do consumidor. O próximo capítulo irá tratar de formar não exaustiva sobre a 

exclusão digital no lado da demanda. 
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6 VÍDEO SOB DEMANDA NO CONTEXTO DA CONECTIVIDADE 

O mercado de vídeo sob demanda enfrenta um grande desafio 

relacionado com a exclusão digital, assunto de relevância para esse trabalho 

dado que os serviços OTT dependem da internet para funcionar. A exclusão 

digital se refere a disparidade entre os indivíduos que possuem acesso à internet 

e aqueles que não têm, sendo que a maior parte das pessoas desconectadas 

são de países de média e baixa renda, moram em áreas rurais e são mulheres. 

(NAKAGAKI e SARPONG, 2021). 

Nas áreas rurais há uma desvantagem no contexto da "conectividade 

significativa", medida abrangente da qualidade do acesso à Internet que leva em 

consideração a velocidade, o pacote de dados, o tipo de dispositivo e o acesso 

regular. Além disso, essas áreas enfrentam diversos desafios que fazem com 

que haja o desincentivo às operadoras e provedores de internet a se expandirem 

nas áreas rurais, são eles: (i) são áreas distantes da infraestrutura existente, 

fazendo com que seja mais caro e difícil as conectar à Internet do que nas áreas 

urbanizadas; (ii) não possuem os recursos e a infraestrutura de apoio 

necessários para facilitar a implantação de banda larga, tais como competências 

técnicas e acesso a fontes de eletricidade confiáveis, principalmente em 

mercados emergentes; (iii) têm densidades populacionais menores do que as 

áreas mais urbanizadas, indicando um menor potencial de clientes; (iv) possuem 

renda média inferior a urbana, o que cria desafios de viabilidade econômica do 

serviço. (NAKAGAKI e SARPONG, 2021). 

No Brasil, essa exclusão também está relacionada com o alto custo da 

infraestrutura de rede, devido as zonas rurais estarem situadas em regiões muito 

distantes. Apenas as grandes empresas têm o capital necessário para fornecer 

esse serviço, no caso brasileiro os principais provedores da internet também são 

os principais ofertantes de serviços de TV paga. 

O próximo capítulo irá tratar sobre o mercado Over the Top de vídeo, no 

contexto da pandemia para tentar encontrar evidências de que a adoção de 

medidas restritivas, que fez com que parte da população ficasse confinada em 

casa, aumentasse o consumo de algum tipo de vídeo sob demanda. 
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7 PANORAMA DE CONSUMO DE STREAMING DE VIDEO NA PANDEMIA 

Este capítulo tem como objetivo mostrar algumas mudanças que 

ocorreram no setor Over The Top (OTT), sobretudo o de vídeo, em decorrência 

da pandemia da Covid-19. 

Em dezembro de 2019, a cidade chinesa de Wuhan reportou o primeiro 

caso de infecção pelo vírus da SARS-CoV-2, o que mais tarde viria a se tratar 

de uma pandemia. As expectativas de crescimento econômico que vigoravam 

até o final de 2019 em todos os países foram substituídas por incertezas e por 

um processo de recessão (MATOS e MIRANDA, 2020 apud REZENDE; 

MARCELINO e MIYAGI; 2020, p. 2-3). 

O gráfico 10 mostra as expectativas de crescimento da receita global do 

setor de mídia digital feitas antes do cenário pandêmico para 2020 e as 

expectativas com a pandemia da Covid-19. Inicialmente a previsão para a receita 

total do setor de mídia era de US$ 241.701.000,00, e com a pandemia passou 

para US$ 254.819.000,00, apresentando um aumento de US$ 13.118.000,00 

nesse setor. 

GRÁFICO 10: PREVISÃO DA RECEITA GLOBAL PRÉ E PÓS COVID DO MERCADO DE 
MÍDIA DIGITAL EM 2020 (EM MILHÕES DE US$) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2020) 



63 

A pandemia fez com que as expectativas para o ano de 2020 no setor 

de mídia e entretenimento fossem em sua maioria positivas: esperava-se um 

aumento de 8,5% na música digital, 7,5% no video game e aproximadamente 

6% no vídeo sob demanda, enquanto havia expectativas para uma redução de 

quase 8% na publicação digital. Ao longo desse capítulo, serão apresentados 

alguns resultados do setor de mídia e entretenimento, centralizando a análise no 

streaming de vídeo, durante o ano de 2020 e 2021. 

A figura 1 mostra os principais acontecimentos que ocorreram desde o 

início da Covid-19 até o dia 03 de dezembro de 2021 (aproximadamente 2 anos 

após a confirmação do 1° caso na China). 

FIGURA 1: LINHA DO TEMPO COVID-19 BRASIL E MUNDO, DE 2019 A 2021. 
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Em janeiro de 2020, foram surgindo os primeiros casos de contágio na 

Europa, além disso, a cidade de Wuhan (China) entrou em lockdown para conter 

o avanço da doença. No mês seguinte, foi identificado o primeiro contágio da 

uhanem 

Dez. Dez. Dez. ev. Jun. ev. 

Jan. Mai. Set. Mar. Jul. Nov. Jul. Nov. Jan. 

1 6 Informações a partir de Agência Brasil, Saúde.gov, World Health Organization (WHO), Sanar 
Med e Our World in Data. 
Os dados da "% população totalmente vacinada" se referem ao dia 02/12/21 e os dados 
referentes as mortes e casos, tanto global quanto no Brasil, são do dia 03/12/21. Ademais, a 
porcentagem da população vacinada refere-se apenas a porcentagem da população que 
tomou as doses completas da vacina. 
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Covid-19 no Brasil. Em março, a Organização Mundial da Saúde passou a tratar 

a doença como uma pandemia17. 

O gráfico 11 mostra o consumo digital dos chineses durante e depois do 

surto do coronavírus. O durante se refere aos hábitos que os chineses realmente 

estavam praticando no período de confinamento em fevereiro de 2020, dado que 

o lockdown na China começou em janeiro, e o após se refere as expectativas de 

consumo quando a pandemia do coronavírus acabar. 

GRÁFICO 11: CONSUMIDORES CHINESES QUE AUMENTARAM O USO DA MIDIA DIGITAL 
DURANTE E DEPOIS DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS EM FEVEREIRO DE 2020 
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Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2020) 

Observa-se no gráfico 11 que a população chinesa recorreu aos serviços 

de mídia digital como forma de entretenimento no período de confinamento: mais 

da metade dos entrevistados utilizou a rede social Weibo e acessou a sites de 

notícias de negócios e mais de 60% dos entrevistados utilizaram mídia 

tradicional, além de acessar a vídeos de plataforma online e short vídeos, assistir 

a TV e utilizar o WeChat (aplicativo de mensagem chinês). Porém, depois da 

pandemia do coronavírus haverá uma queda significativa no consumo dessas 

1 7 A pandemia pode ser entendida como a disseminação mundial de uma doença. Trata-se de 
uma epidemia que se espalha por diferentes continentes por meio de transmissões de pessoa 
para pessoa. (FIOCRUZ, 2021). 
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mídias, sendo que em média apenas 33,65% dos entrevistados continuará 

usando esses serviços. O que pode ser um indício de que passada a pandemia, 

o consumo da mídia digital irá diminuir dado que as pessoas não terão mais tanto 

tempo disponível para acessar esses serviços. 

Em março de 2020, o cenário global foi se modificando à medida que os 

países adotavam medidas restritivas. A Europa passou a ser o epicentro da 

pandemia, com a Itália em uma situação crítica. Em abril, foram registrados 1 

milhão de casos ao longo do globo e no mesmo mês a OMS recomendou o uso 

de máscaras para conter o aumento do contágio. 

Em vista disso, o gráfico 12 apresenta o consumo de mídia de países 

selecionados durante a pandemia do coronavírus, especificamente em março de 

2020, período em que boa parte dos países adotavam medidas restritivas, como 

o lockdown que é uma medida que restringe a circulação das pessoas, fazendo 

com que elas fiquem confinadas em casa e apenas os serviços considerados 

essenciais podem funcionar (hospitais, mercados, farmácias, etc...). 

GRÁFICO 12: CONSUMO DE MIDIA EM MARÇO DE 2020, POR PAIS 
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Deste modo, observa-se no gráfico 12 que o maior consumo foi o de 

noticiários, com 67% da população consumindo esse tipo de mídia como forma 

de se manter informado. Além disso, mais da metade da população global 

consumiu algum tipo de serviço de streaming de vídeo nesse período. O 

consumo de mídia variou de acordo com cada país. Na Itália, que estava 

passando por um período crítico, principalmente na região da Lombardia, mais 

da metade dos italianos consumiu algum tipo de noticiário, streaming de vídeos, 

canais broadcast, redes sociais e mensagens. A China exibiu resultados muito 

semelhantes, provavelmente devido a adoção do lockdown em janeiro de 2020, 

exceto na questão dos canais broadcast que apenas 46% da população 

consumiu esse tipo de mídia. No Brasil, as 3 mídias mais consumidas foram 

noticiários, redes sociais e mensagens, com 69%, 50% e 48%, respectivamente. 

Enquanto que apenas 43% da população brasileira consumiu algum tipo de 

serviço de streaming de vídeo. 

Na América Latina e Caribe também é perceptível essa mudança nos 

hábitos dos consumidores (gráfico 13). Em março a LATAM ainda estava 

apresentando poucos casos confirmados. 

GRÁFICO 13: MUDANÇA NO NÚMERO DE PESQUISAS DE PALAVRAS-CHAVE NA 
AMÉRICA LATINA E CARIBE, EM MARÇO DE 2020 

M U D A N Ç A NO N U M E R O D E P E S Q U I S A S D E 
P A L A V R A S - C H A V E NO G O O G L E NA A M É R I C A 

L A T I N A E C A R I B E , EM M A R Ç O D E 2 0 2 0 

47% 

1 
"NETFLIX" " R E S T A U R A N T E " "C INEMA" 

-34% 
-42% 

Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2020) 
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A palavra "Netflix" em 15 de março de 2020, teve um aumento de 4 7 % 

quando comparada com os outros domingos do período de análise18, enquanto 

as palavras "restaurante" e "cinema" apresentaram uma redução de 34% e 42%, 

respectivamente. O fato de a pesquisa ter sido feita nos domingos é interessante, 

pois é o principal dia para realizar atividades de lazer, como ir ao cinema e 

almoçar fora, logo, essa redução, indica uma possível relação com o as medidas 

restritivas adotadas, que estavam ainda começando nesses países. 

O gráfico 14 exibe o aumento no tempo de consumo em streamings de 

vídeos e TV em apenas um final de semana de março. Em apenas 2 dias houve 

um crescimento expressivo no consumo de todos os países da análise, 

principalmente na Áustria e Espanha, exibindo um aumento de 44% e 42%, 

respectivamente. 

GRÁFICO 14: CRESCIMENTO NO TEMPO GASTO COM STREAMING DE TV E VÍDEO 
MUNDIAL DURANTE O FINAL DE SEMANA DE 13 A 14 DE MARÇO DE 2020 

Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2020) 

Os dados dos gráficos anteriores comprovam que com a adoção de 

medidas restritivas o tempo de consumo utilizando mídias e entretenimento 

1 8 O período da pesquisa do Statista (2020b) compreendeu todos os domingos no período de 19 
de janeiro a 8 de março de 2020 e 15 de março de 2020. Tendo isso em vista, as variações 
são feitas considerado os dados de 15 de março em relação a todos os domingos 
compreendidos entre 19 de janeiro a 8 de março. 
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aumentou, principalmente o consumo de streaming de vídeo que é o tema deste 

trabalho. O aumento do consumo a nível mundial em apenas alguns dias, no 

mês de março, fez com que as empresas de OTT de vídeo fossem 

recomendadas a reduzir a resolução da qualidade do vídeo tornando a resolução 

SD (Standard Definition) padrão, como forma de evitar o congestionamento de 

rede. Dado que 60% do tráfego da internet era de vídeo, essa medida foi muito 

importante para que as redes fossem capazes de se adaptar ao grande aumento 

da demanda (SANDVINE, 2020). 

Em agosto e setembro de 2020, foram detectadas as duas primeiras 

variantes, a Lambda e a Alpha. Enquanto que em setembro, foi contabilizado o 

triste marco de 1 milhão de mortes. Um ano após a confirmação do primeiro 

caso, foi detectado mais uma variante, a Delta e a OMS aprovou o uso 

emergencial da vacina Pfizer/BioNtech contra a Covid-19. 

O ano de 2021, foi tomado pela esperança de um recomeço a partir da 

aplicação das vacinas. Em janeiro, as primeiras doses da vacina Coronavac 

foram aplicadas no Brasil. Enquanto que nos 2 meses seguintes, a OMS aprovou 

mais duas vacinas para uso emergencial: a Janssen (Johnson & Johnson) e a 

AstraZeneca/Oxford. Em abril, já haviam 1 bilhão de pessoas a nível global 

vacinadas com a primeira dose da vacina. O ano de 2021 foi aos poucos voltando 

lentamente a um ritmo de "normalidade". 

A pandemia acelerou algumas tendencias que já estavam em 

andamento no setor de mídia e entretenimento. Devido às medidas restritivas 

impostas como forma de conter a pandemia da COVID-19, os cinemas ficaram 

fechados por boa parte do ano de 2020 o que permitiu a disponibilização de 

filmes de estreia pelos grandes estúdios diretamente ao consumidor por meio de 

serviços de streaming. Por conta disso, a receita da bilheteria do cinema global 

sofreu uma redução de aproximadamente 72% entre 2019 e 2020 (tabela 6). 

Observa-se que todas as regiões analisadas apresentaram diminuições abruptas 

na receita da bilheteria nesse período. 

TABELA 6: RECEITA GLOBAL DA BILHETERIA DE CINEMA (EM MILHÕES DE US$) 

2018 2019 2020 % Variação 19 vs. 18 % Variação 20 vs. 19 
América Latina 2,7 2,8 0,5 3,70% -82,14% 
Ásia-Pacífico 17,1 17,8 6 4,09% -66,29% 
Europa, Oriente Médio e África 10,1 10,3 3,3 1,98% -67,96% 
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Estados Unidos e Canadá 11,9 11,4 2,2 -4,20% -80,70% 
Total 41,8 42,3 12, 1,20% -71,63% 

FONTE: Elaboração própria a partir de Statista (2021). 

As 35 indicações da Netflix para o 93° evento do Oscar refletem algumas 

das mudanças ocorridas desde 2020 por conta do coronavírus (gráfico 15). As 

indicações ocorreram depois de um ano atípico para a indústria cinematográfica 

devido ao adiamento da maioria dos grandes filmes como resultado do 

fechamento dos cinemas. A maioria deles reabriram apenas em 2021, 

transformando 2020 em um ano perdido para o cinema tradicional. 

GRÁFICO 15: NUMERO DE NOMEAÇÕES POR ESTÚDIO NO OSCAR DE 2021 

FONTE: Elaboração própria a partir de Statista (2021) 

A maior parte das pessoas assistiram aos lançamentos diretamente das 

suas casas ao invés de multiplex. Desta maneira, a Academia de Artes e 

Ciências Cinematográficas preferiu alterar as regras de elegibilidade deste ano 

para permitir que os filmes se qualificassem para o Oscar sem a necessidade do 

lançamento nos cinemas. (FAUNGHNDER, 2021). Assim, a Netflix e Amazon, 

duas empresas que fornecem serviços de streamings de vídeos, tiveram o maior 

número de nomeações por estúdio em 2021, somadas são 47 nomeações para 

as gigantes do SVoD. 

O relatório da Motion Picture Association sobre o desempenho do 

mercado audiovisual no ano de 2020 mostrou que o mercado global de 
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entretenimento do tipo home/mobile 1 9 alcançou US$ 68.8 bilhões em 2020, 23% 

a mais do que 2019 devido ao formato de conteúdo digital. O mercado digital 

apresentou um aumento de 33% nos Estados Unidos e 30% fora dos EUA 

quando comparado ao ano anterior. Complementa-se que as assinaturas a nível 

global de streaming de vídeo online corresponderam a 1,1 bilhões em 2020 2 0 e 

apresentou um aumento de 23% em relação a 2019. Nos Estados Unidos, as 

assinaturas alcançaram 308,6 milhões, exibindo um crescimento de 32% em 

relação ao ano anterior. (MOTION PICTURE ASSOCIATION). 

GRÁFICO 16 MERCADO DE ENTRETENIMENTO GLOBAL EM 2020 

Mercado de entretenimento global em 2020 

Digital; 76% 

Cinemas Digital Físico 

Fonte: Elaboração própria a partir de MOTION PICTURE ASSOCIATION (2021) 

O aumento do consumo de entretenimento digital (gráfico 16) ajudou a 

compensar parcialmente a queda na bilheteria global como resultado dos 

cinemas fechados durante a pandemia da Covid-19. O consumo de conteúdo 

digital foi responsável por 76% do mercado de entretenimento global21 e este 

correspondeu a US$ 80,8 bilhões em 2020, 18% a menos do que em 2019, 

refletindo o impacto da pandemia na indústria. 

1 9 Refere-se aos conteúdos audiovisuais assistidos em diversos dispositivos em casa (ex. TV) 
ou móveis (ex. smartphone), além disso, estão incluídos tanto conteúdos físicos quanto digitais. 

2 0 Pela primeira vez as assinaturas de streaming alcançaram 1 bilhão de assinantes. 
2 1 A MOTION PICTURE ASSOCIATION considerou mercado de entretenimento global como a 

somatória entre cinemas, conteúdos audiovisuais físicos (ex. Blu-ray e DVD''s) e conteúdos 
digitais (streamings de vídeos). Nessa análise não foi considerado o consumo da TV paga. 
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O gráfico 17, exibe os streamings de vídeos mais pesquisados em 2020 

a nível global, por volume médio e pesquisa mensal. A Netflix foi a mais 

pesquisada com 136,6 do volume médio. 

GRÁFICO 17: SERVIÇOS DE STREAMING DE VÍDEOS MAIS PESQUISADOS A NÍVEL 
GLOBAL, EM 2020 

Serviços de streaming de vídeo mais pesquisados em todo o 
mundo em 2020, pelo volume médio de pesquisa mensal 
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Fonte: Elaboração própria a partir de Statista (2020) 

Não é surpresa que os 4 streamings mais pesquisados no mundo são os 

quatro serviços com a maior fatia do mercado. Além disso, esse volume médio 

de pesquisa pode indicar que mais pessoas passaram a ter interesse em assinar 

algum serviço de streaming. 

Segundo relatório da Deloitte (2020) sobre tendencias, nos Estados 

Unidos, houve um aumento no consumo de vídeo sob demanda, não apenas no 

número de serviços de assinatura, mas também em modelos suportados por 

anúncios (AVoDs). Observaram também que 39% dos entrevistados tiveram 

uma redução na renda de suas famílias desde o início da pandemia e 

consequentemente, foram duas vezes mais propensos a cancelar um serviço de 

streaming por causa do custo em comparação com aqueles que a renda 

permaneceu inalterada. Além disso, os provedores estão cada vez mais 

oferecendo serviços AVoD como alternativa às assinaturas pagas; segundo a 

pesquisa, 47% dos consumidores americanos estão assistindo a pelo menos 

uma transmissão gratuita com suporte de anúncios (como Pluto TV e Tubi) e 
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65% dos entrevistados dizem que se sentem confortáveis assistindo a anúncios 

para eliminar ou reduzir custos de assinatura. 

O gráfico 18 mostra as categorias mais utilizadas no compartilhamento 

de rede global. Observa-se que o streaming de vídeo foi a principal categoria de 

2020. A variação de 2019 para 2020 foi pequena, apenas de 3,97%, enquanto 

que as mensagens, cloud e os jogos exibiram um aumento de 30,34%, 92,73% 

e 45,24%, respectivamente. Outro ponto que merece destaque é a queda de 

quase 100% do áudio de 2019 para 2020. 

GRÁFICO 18: TOP 10 TRAFFIC SHARE GLOBAL, POR CATEGORIA 
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1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
• 2019 55,44% 8,95% 10,14% 5,90% 3,79% 8 ,51% 2,20% 2,46% 1,26% 55,44% 

2020 57,64% 10,73% 8,05% 4,97% 4,94% 4,64% 4,24% 2,56% 1,83% 0,39% 

Fonte: Elaboração própria a partir de Sandvine (2020). 

O streaming de vídeo no gráfico 18 se refere aos streamings pagos, 

gratuitos e aos vídeos das redes sociais, como por exemplo o Tik Tok que foi um 

verdadeiro fenômeno no período de confinamento. Desse modo, a proporção de 

aproximadamente 57% dos vídeos em 2020 pode explicar, em parte, sobre o 

aumento dos serviços AVoD apontados pela pesquisa da Deloitte anteriormente. 

Embora inúmeros programas tenham sido lançados nesse período pelos 

streamings pagos, o streaming mais acessado foi o Youtube (Quadro 2) que está 

disponível gratuitamente, demandando do usuário apenas alguns minutos do 

seu tempo em propagandas. O Youtube oferece conteúdos muito diversificados, 
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como tutoriais de maquiagens, aulas de exercício físico, palestras, cursos, dicas 

de viagem, entre outros. 

QUADRO 2: TOP 10 - COMPARTILHAMENTOS DO TRÁFEGO DE STREAMING DE VÍDEO 
EM 2020 

Ranking Top 10 - Traffic Share do streaming de video 
1° Youtube 

2° Netflix 

3° HTTP Media Stream 

4° Facebook Video 

5° TikTok 

6° Amazon Prime 

7° Hulu 

8° Disney+ 

9° Twitch 

10° Operator IPTV 

Fonte: Elaboração própria a partir de Sandvine (2020) 

Castronovo (2020), indica que a pandemia do COVID-19 ajudou a 

acelerar o processo de transição para streaming de vídeo, que já vinha 

ocorrendo em um ritmo mais lento antes da pandemia. Também sugere que o 

aumento dos subscritos nesses serviços é apenas temporário: 95% dos 

assinantes da Netflix que contrataram o serviço recentemente vão manter suas 

assinaturas mesmo após a era COVID-19, entretanto o crescimento de novas 

assinaturas vai desacelerar. A figura 2 consegue explicitar o comportamento 

esperado por Castronovo. 
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FIGURA 2: ADIÇÃO SEMANAL DE ASSINATURAS PAGAS LÍQUIDAS POR ANO A NÍVEL 
GLOBAL 

Weekly Global Paid Net Adds Year to Date (M) 
40M -. 

Jan F*b Mar Apr May Jun Jd Auf S*p Oct Nov Oac 

Fonte: NETFLIX (2021) 

As adições de novos assinantes pagos da Netflix a partir de março de 

2020 apresentaram um crescimento extraordinário, enquanto em 2021 as 

adições de novos assinantes foram bem menos expressivas do que no ano 

anterior. Assim, é provável que esse grande aumento das assinaturas dos 

serviços de streaming de vídeo vistos durante a pandemia do coronavírus seja 

apenas algo temporário e de curto prazo e após a imunização da população e 

retomada das atividades cotidianas realizadas antes da pandemia, como o 

trabalho e aulas presenciais, assistir a filmes nos cinemas, ir em restaurantes, 

entre outros, fará com que haja uma redução no aumento de novos assinantes. 

In the near term the coronavirus will actually boost SVoD subscriptions, 
as well as viewing of these services, as an ever- growing number of 
consumers adopt social distancing or are forced into quarantine. As 
businesses shut down and individuals are laid off, consumers are going 
to have to make hard decisions about how they spend their money, and 
as wonderful as Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, and other 
SVoD services may be, they are not essential services. (GOODMAN, 
2020 apud STATISTA, 2020b, p.13) 

Além disso, diante do exposto sobre os efeitos da pandemia sobre o 

mercado de vídeo sob demanda, observa-se um notável crescimento no 

consumo de mídias digitais à medida que foram adotadas medidas restritivas 

para conter o avanço da pandemia. Mais tempo em casa e cinemas fechados 

fez com que a população consumisse mais noticiários para se manterem 

informados e a consumirem mais conteúdos audiovisuais por meio de 
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streamings de vídeos. Consequentemente, existe uma relação direta entre 

consumo de mídia e medidas restritivas, salienta-se ainda que quanto maior o 

bloqueio, maior o consumo de mídia. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa monografia teve o objetivo de analisar o mercado de streaming de 

vídeos à luz da teoria econômica, com ênfase na economia digital, e mostrar 

como o mercado de vídeo sob demanda está organizado, suas particularidades 

e como se comportou diante da pandemia da Covid-19. 

Existe um número considerável de bibliografias nacionais e 

internacionais que tratam sobre vídeo sob demanda, porém o contexto da 

pandemia e a estrutura do mercado do streaming de vídeo ainda foram pouco 

estudados. Na literatura nacional se destacam as contribuições de Rocha (2017; 

2020), Prado e Rocha (2020) que analisaram as mudanças provocadas na 

indústria audiovisual, considerando os problemas concorrenciais existentes no 

Brasil; Katz (2019) que analisou as tendências do setor global e brasileiro, bem 

como o comportamento do consumidor; Tigre e Pinheiro (2019) que estudaram 

as alterações da digitalização na economia do compartilhamento; e Dias (2020). 

Na literatura internacional as contribuições de autores como Castronovo (2020), 

Azhar et al (2020) e Rotundo (2020) foram fundamentais para o presente 

trabalho. 

A economia digital surgiu nos anos 90 como resultado dos avanços 

tecnológicos, principalmente da internet, e do processo de globalização. Ela 

possibilitou um processo de transformação digital e de mudanças estruturais na 

economia. Nesse mercado há custos fixos constantes e custos marginais 

próximos de zero, além de uma intensa concorrência que resulta em um cenário 

de incerteza. As plataformas digitais são a forma predominante de organização 

da atividade econômica do século XXI e possuem dois modelos de negócio 

principais, o primeiro está relacionado com a disponibilização de ferramentas, 

informações e conhecimentos para seus integrantes e o segundo com um 

mercado de duas pontas onde ocorre um intercâmbio direto entre oferta e 

demanda. Além disso, essas plataformas oferecem diversos tipos de serviços, 

destacando-se o Over-The-Top de vídeo, que foi o tema central deste trabalho. 

Esse serviço é considerado uma inovação disruptiva, pois modificou o mercado 

audiovisual, ocasionando a destruição das locadoras de vídeo, além de competir 

diretamente com o mercado da TV paga tradicional. 
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O vídeo sob demanda é caracterizado como um serviço OTT de vídeo e 

é um meio que permite aos usuários assistirem aos vídeos de acordo com a sua 

demanda, podendo escolher o que, quando e onde assistir, fato que define a sua 

não linearidade, e o motivo que o distingue da TV linear. O VoD pode ser dividido 

de acordo com seus modelos de negócio (SVoD, AVoD, PVoD, etc...) e não é 

sinônimo de streaming, dado que há streamings ao vivo e por isso não 

caracteriza o consumo sob demanda. 

Vimos que no mercado do vídeo sob demanda há importantes empresas 

competindo, destacando-se a Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+ e 

HBO Max. Essas empresas buscam vantagens competitivas a partir de 

licenciamento e produção própria de conteúdo gerando economias de escala e 

escopo, diversificação do produto horizontal através do mapeamento das 

preferências dos consumidores por meio do machine learning, aquisições e 

fusões, alguns buscam o aprisionamento do consumidor ao oferecer período de 

degustação (Freemium), barreiras estruturais a partir da externalidade de rede, 

barreiras legais por meio de patentes e barreiras estratégicas, como a vantagem 

do pioneiro. Salienta-se ainda que a Netflix é a líder no mercado, mas como a 

concorrência não é um processo estático, isso pode mudar em breve. Há 

previsões de que a Disney+ assumirá essa liderança em 2026. 

O estudo apresentou um conjunto de fatores que afetam o 

comportamento dos consumidores segundo a teoria econômica, como preço do 

bem, a renda do consumidor, o preço dos bens substitutos e dos bens 

complementares, as preferências do consumidor e suas expectativas quanto aos 

preços no futuro e o fator da influência social, por exemplo. Alguns resultados 

indicaram que a Netflix é o principal streaming usado, e que os serviços de 

streaming de vídeo têm papel de complemento em vez de substituto. Além disso, 

são usados em média de 1-2 serviços. Complementa-se ainda que há um 

processo chamado de cord-cutting em que os consumidores de TV paga 

cancelam o serviço para utilizar algum serviço de VoD, os resultados indicaram 

uma tendência desse processo no Brasil. Ademais, a pirataria é um processo 

que também tem ligação com o comportamento do consumidor; à medida que 

várias empresas passaram a investir em conteúdos originais, o consumidor teria 

que assinar uma ampla gama de serviços para conseguir acessar a todos, o que 
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gera uma sensação de sobrecarga de decisão, e é o que o motiva a usar sites 

piratas para acessar esses conteúdos. 

O sexto capítulo abordou rapidamente a exclusão digital, centrando a 

análise nas zonas rurais em que há uma desvantagem no contexto da 

"conectividade significativa", havendo diversos desafios que fazem com que as 

operadoras e provedores de internet não queiram ofertar o serviço nessas áreas. 

O capítulo final desta monografia analisou o consumo de streaming de 

vídeos na pandemia da Covid-19. A pandemia acelerou algumas tendencias que 

já estavam em andamento no setor de mídia e entretenimento. Com os cinemas 

fechados durante boa parte de 2020, os filmes de estreia pelos grandes estúdios 

foram disponibilizados diretamente ao consumidor por meio de serviços de 

streaming, o que resultou em uma redução de 72% entre 2019 e 2020 na receita 

da bilheteria do cinema global. O aumento no mercado de entretenimento digital 

ajudou a compensar parcialmente essa queda na bilheteria dado que o consumo 

de conteúdo digital foi responsável por 76% do mercado de entretenimento 

global. Além disso, o streaming de vídeo foi a categoria mais utilizadas no 

compartilhamento de rede global, conseguindo pela primeira vez mais de 1 

bilhão de assinaturas. Destaca-se ainda que a Netflix e o Youtube foram os 

serviços de vídeo sob demanda mais utilizados. Acredita-se que esse elevado 

aumento de assinantes, visto durante a pandemia, é apenas temporário, à 

medida que a vida voltará ao normal o aumento do número de assinaturas será 

menor. Observou-se, também, que existe uma relação direta entre consumo de 

mídia e medidas restritivas: à medida que o tempo em casa aumenta e há 

restrições para realizar atividades de entretenimento e lazer fora de casa, o 

indivíduo passa a consumir algum modelo de vídeo sob demanda 

(principalmente AVoD e SVoD) como forma de entretenimento. 

Para pesquisas futuras seria interessante analisar mais a fundo a relação 

da exclusão digital com o vídeo sob demanda e também o impacto da pandemia 

por meio de métodos estatísticos e econométricos para verificar a causalidade. 

Além disso, é necessário a criação de políticas públicas para incentivar um 

acesso universal a internet, visto que o mundo está caminhando para um 

processo de conectividade no qual a adoção da rede 5G trará ainda mais 

mudanças e novas necessidades. 
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