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RESUMO 

 

 Este trabalho tem o intuito de analisar, como a cultura nerd cria novas tendências 

de mercado e entender por que esse fenômeno acontece atualmente, através dos autores 

THEODOR ADORNO, WALTER BENJAMIN, HENRY JENKINS e CRIS 

ANDERSON se cria uma base teórica que nos permite ter um olhar mais crítico e entender 

os acontecimentos. E logo após a origem da cultura nerd vemos que Star Wars Episódio 

IV – Uma Nova esperança (1977) trouxe a popularização e o início da transformação das 

temáticas exclusivas do público nerd em mercado potencial e tendência, a partir daí criou-

se uma ação de marketing de licenciar a marca para o lançamento de diversos produtos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: mercado; internet; marketing; consumo; nerd 

 

Introdução 

 

 A preocupação de entender o momento em que se vive para melhor performance 

e estratégias de mercado vem desde os fracassos do excesso de produção industrial no 

auge da era moderna e a industrialização, onde a produção era essencial e sem ter um 

estudo prévio da população e sua pré-disposição para consumir a produção em massa, 

criando assim momentos como as grandes guerras, colapsos econômicos e das bolsas de 

valores, onde a visão do mercado era voltado para consumir o excesso da produção mas 

o entendimento era equivocado, Georg Hegel filosofo alemão começa um estudo sobre o 
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espirito do tempo em 1807 com a obra “Fenomenologia do Espírito” que mostra uma 

análise similar ao falar que a arte reflete o espirito do tempo em que ela foi feita, em que 

a estrutura social, política e econômica influencia no comportamento humano e um desses 

comportamento é o modo de consumir, a aplicar de uma produção em massa sem entender 

o comportamento da época e suas influências é caminhar para a falha, mas oque 

caracteriza o novo modo de consumir? A cultura nerd e seus produtos estão alcançando e 

atingindo vários públicos, e surgindo novos produtos, empresas usando esse conteúdo 

nerd ou referencias para atingir esse público que está cada vez mais consumindo as 

referências e conteúdo ligado a esse universo, mas entender o porquê isso acontece e 

como atingir, os estudos da indústria cultural, massificação e a convergência das mídias, 

se entende que a produção de qualquer conteúdo ou material ela não deve ser trabalhada 

isolada, mas sim atrelada junto com o estudo da comunicação e as tendências, influencias 

e comportamentos da época, para entender a população, suas manifestações culturais, 

necessidades e desejos. 

 Esse novo modelo e padrão de produção cultural tem suas definições onde criar 

qualquer coisa taxada de nerd ou geek não é garantia de sucesso ou consumo, mas sim 

está além, um processo interligado com as mídias e o marketing, e a falta de estudos e 

aplicações faz com que pequenas empresas ou pessoas não consigam criar e atingir esse 

público, entender o cenário atual que é representado por uma série de estudos  da indústria 

cultural e chegando a convergência das mídias onde a possibilidade de atingir esse público 

se torna real, e onde esse mesmo público ganha força como consumidores e ditando e 

exigindo  produtos e qualidades, usando das mídias para ser além de consumidores mas 

também produtores e críticos desse mesmo conteúdo, uma infinidade de produtos que 

podem ser feitos carregando a cultura nerd. Por que isso acontece? E porque a frequência 

com que acontece? e o público consumidor aumentou bastante? As respostas dessas 

perguntas são os passos para atingir e entender a situação atual dessa produção de 

conteúdo, e assim atingir o público sem grandes riscos.  

 

Industria Cultural & Adorno 

O mercado sempre se adapta ao consumidor, e ao longo dos tempos ele foi se 

moldando a um nicho que existe a muito tempo mas no início dos anos 2000 ganhou força 

e relevância com cada vez mais público e consumidores, a cultura nerd de consumo é algo 

que influencia diversas plataformas como, televisão, cinema, livros e games, então se cria 
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um mercado midiático em torno disso e isso leva a um outro tipo de mercado que cria que 

são o de produtos licenciados, como camisetas, copos, toalhas, bonecos, adesivos e etc.. 

A produção cultural de massa começa a ser teorizada e estudada por Adorno, onde 

ele conceitua principalmente as produções de sua época e o foco no cinema e rádio, 

Adorno afirma em sua obra “Industria Cultural e Sociedade” (ADORNO Theodor, 2009, 

pag. 18), que a sobrevivência do mercado na indústria cultural está operando no sentindo 

de sempre intensificar as tendências, aplicando essa afirmação a sociedade atual, a 

tendência hoje pode ser ampliada de novas formas, a internet abre a nova fronteira. 

O grande foco no discurso de Adorno é a transformação da alta arte em arte leve 

de produção massificada com o objetivo de vender como mercadoria, mas não como algo 

ruim, mas sim como necessidade do homem moderno de seu tempo, onde na produção 

cultural mostra ao homem a necessidade e os exemplos de vida a ser seguido, 

transformando a indústria cultural uma extensão da sua vida, Adorno afirma que “da arte 

para a esfera do consumo, de haver liberado a diversão da sua ingenuidade mais 

desagradável e de haver melhorado a confecção das mercadorias.” (ADORNO, 2009, p 

17) Esse trecho mostra que a indústria cultural está preocupado com o fator de 

divertimento, levando a arte, que antes elitizada e exclusiva para toda a massa e camadas 

da população, como a principal forma de divertir, entreter e divulgar tendências, 

aperfeiçoando assim todas as confecções ligadas a esse produto e entretenimento, onde 

mais pra frente essa ideia é confeccionada de forma mais elaborada e criando produtos 

licenciados, assim criando novas formas de influência, divertimento, para as tendências 

atuais.  

Aquele que não pode consumir é excluído e dito “sem cultura” logo a busca do 

consumo do que está em evidencia vai além do gosto pessoal, grupos consomem material 

dito antes como exclusividade “nerd” como quadrinhos e filmes de herói e todos os 

produtos associados sem ao menos realmente conhecer ou gostar anteriormente dos 

personagens ou estilo de produto, por estar em evidencia, pela internet está comentando 

por grupos de influência está curtindo e gostando, assim não existe exclusividade, a 

indústria cultural tem a mais forte arma, a internet, onde todos se tornam extensão da 

propagada e divulgação do conteúdo e produto, sem exclusividade, apenas precisando de 

um estimulo e produção atual. 
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Reprodutibilidade Técnica & Benjamin 

 O pensamento de Walter Benjamin em sua obra “A Obra de Arte Na Sua 

Reprodutibilidade Técnica” em 1955, levanta pontos de suma importância, como o fato 

da reprodutibilidade não ser o único fator importante, mas sim a sua visibilidade, pois 

com o avanço da técnica e tecnologia para reproduzir a obra de arte e qualquer material 

cultural, nada disso teria sentindo ou motivo se não fosse a visibilidade, alcançar o maior 

número possível de pessoas, mas não pelo fato de apenas alcançar mas sim pela 

necessidade crescente do público, ou seja a capacidade de reproduzir com mais rapidez e 

qualidade as obras e suas produções derivadas só existe porque tem um público que apoia 

consumindo ada vez mais, se interessa em ter para si algo relacionado a obra em questão, 

o desenvolvimento da reprodutibilidade está ligada diretamente no interesse em consumir 

mas de forma rápida e eficiente. 

Em um trecho de sua obra ele afirma “Orientar a realidade em função das massas 

e as massas em função da realidade é um processo de imenso alcance, tanto para o 

pensamento como a intuição” (BENJAMIN, 1955, pag. 3) , o poder da produção de 

conteúdo não está mais apenas da reprodução da realidade no olhar da indústria mas 

também na motivação e vontade das massas, onde a massa influencia o meio de produção 

e o meio de produção também influencia a massa, a necessidade do público e da tendência 

se torna o ponto principal da indústria cultural e a sua reprodutibilidade tem o objetivo de 

atender todo o público, novos meios são pensados e adaptados de acordo com a referência 

do público e sua disposição geográfica e cultural.  

Com a reprodutibilidade entender a sociedade e a sua aura era essencial, como a 

sociedade era o grande campo influenciador, consumidor e possibilitador da existência 

da reprodutibilidade, não poderia reproduzir o material o conteúdo em questão sem saber 

o que a sociedade buscava consumir, e nas vezes onde a busca em apenas de reproduzir 

sem entender a sociedade e momento atual, a produção ficou estocada gerando crises e 

dilemas políticos e econômicos. 

 

A era da Convergência & Jenkins  

 E a era da internet e as mídias e seus impactos é analisada e vista como uma 

convergência das mídias na era digital, Segundo Jenkins o conceito de convergência é: 

fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre 

múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 

meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências 
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de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue 

definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 

dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando.” (JENKINS, 

2008, pag 30) 

 Jenkins afirma que a tecnologia é a estrutura de alcance e além do mais de 

convergência onde todos os conteúdos de agora e mídias se unem em um mesmo 

ambiente, mas isso e essa convergência não acontece por conta própria mas sim da 

necessidade do usuário, onde o próprio usuário se torna também um produtor de conteúdo 

e um meio de mídia, onde online ele se conecta com todos e faz parte do grande círculo 

global de informação. Tudo convergido em um único local ou aparelho, acompanhando 

e divulgando as novidades de qualquer produto ou informação quase que instantâneo, 

produzindo e interagindo com o mercado e produto ao mesmo tempo em que é feito, 

influenciando até sua etapa de produção. 

 Essa grande ferramenta fez com que a as pessoas tivessem influência e poder sobre 

a indústria cultural e midiática, onde fica cada vez mais fácil de identificar as tendências 

e apoiar ou até influenciar para cada vez ficarem maiores e assim atingindo novos 

públicos, mas também se tornou mais fácil de se tornar alvo críticas e influencia negativas 

ou positivas da própria tendência que são as pessoas que consomem, criam e divulgam 

esse estilo de vida, onde o poder de consumir não é algo imposto, mas sim escolhido, 

influenciado e analisado pelos grupos formadores de opinião, onde a influência da própria 

indústria se faz menor mas como um catalizador a resposta do que está acontecendo no 

cenário, o foco se torna o consumo do conteúdo exigido e especifico da tendência, que 

neste estudo está em foco a tendência de produtos e filmes baseados na cultura “nerd”, 

onde vai desde a produção cultural até os produtos licenciados, e essa nova forma de 

influência do grupo em questão faz com que as ações de comunicação e de conteúdo gire 

em torno do universo exercido, comentado e divulgado pela tendência, assim focando 

ações de marketing e produtos na linguagem e percepção desse meio “nerd” . 

Nos últimos anos, vimos como os celulares se tornaram cada vez mais 

fundamentais nas estratégias de lançamento de filmes comerciais em todo o 

mundo; como filmes amadores e profissionais produzidos em celulares 

competiram por prêmios em festivais de cinema internacionais; como usuários 

puderam ouvir grandes concertos e shows musicais; como romancistas japoneses 

serializam sua obra via mensagens de texto; e como gamers usaram aparelhos 

móveis para competir em jogos de realidade alternativa (alternative reality 

games). Algumas funções vão criar raízes; outras irão fracassar.” (JENKINGS, 

2008, pag. 9) 

 Afirmação acima de Jenkings afirma e dar ênfase no que já foi debatido 

anteriormente, usando como exemplo as estratégias de comunicação na convergência das 
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mídias acessadas, unicamente, pelo aparelho mencionado o celular, mas vale ressaltar que 

essas novas formas de convergência e a influência causadas pelos grupos formadores e 

destaques na opinião da formação da produção cultural estão atreladas e sempre 

necessitadas de novas formas de mostrar e divulgar as suas ideias e produção 

independentes, transformado consumidores em produtores e vice-versa, onde a produção 

de qualquer bem cultural, pode ser tornar o motivo da produção de um outro conteúdo 

para falar ou informar uma opinião pessoal ou crítica sobre o produto anterior, e essa 

necessidade é de exigir do mercado sempre produção de qualidade e mais variada e 

abrangente possível. 

 

Cauda Longa 

 O mercado sempre se voltou para o consumo de produtos hits ou seja, produto 

massificado. Mas se as pessoas tem diferentes padrões, necessidades e gosto, por quê 

massificar? UM dos motivos é por causa do espaço físico e a necessidade de atingir o 

máximo possível de pessoas para potencializar o máximo do lucro, não é possível atender 

uma infinidade de grupos com uma infinidade de produtos se não existe um espaço físico 

infinito para estocá-lo e além do gasto para tal ação. 

A teoria da Cauda Longa diz que nossa cultura e economia estão mudando do 

foco de um relativo pequeno número de ‘hits’ (produtos que vendem muito no 

grande mercado) no topo da curva de demanda, para um grande número de nichos 

na cauda. Como o custo de produção e distribuição caiu, especialmente nas 

transações online, agora é menos necessário massificar produtos em um único 

formato e tamanho para consumidores. Em uma era sem problema de espaço nas 

prateleiras e sem gargalos de distribuição, produtos e serviços segmentados 

podem ser economicamente tão atrativos quanto produtos de massa. (Chris 

Anderson, site da revista ÉPOCA, 2006)4 

 

 Na entrevista e em suas afirmações para revista ÉPOCA, Cris Anderson mostra 

como é possível atender e entender cada vez melhor os nichos, e sua rentabilidade e poder 

de consumo, e que sua teoria não é aplicável a tudo mas tem uma ligação muito forte com 

a internet. 

 Enquanto Adorno sugere uma indústria cultural voltado para a massificação e a 

produção de hits, Cris Anderson mostra que os hits ainda sempre vão estar presentes mas 

os nichos antes não atendidos somam agora uma importância econômica e de 

rentabilidade tão grande quanto os hits, e com custos bem baixos que compensam o 

                                                 
4 Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDR75221-5856,00.html 
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investimento, por causa da internet e a possibilidade de criar galerias e estoques virtuais 

infinitos. 

 E como isso atende a tendência e a cultura nerd? Simples, essas pessoas com 

necessidades de consumo especifico que está deslocado do grupo massificados e de hits, 

exigem e querem seus desejos e produtos de consumo próprio e graças as novas 

possiblidades de atender e alcançar esse público, investir nesse grupo se torna interessante 

se tornando um nicho de mercado que atualmente é possível de atingir e ativo no meios 

sociais, com a internet sua influência de consumi atinge o desejo de consumir esses 

produtos até de outros grupos, até aqueles pertencente ao consumidores de hits voltam 

seus olhos para esse mercado especifico que acaba se tornando uma cultura de tendência. 

A teoria prediz o surgimento de microhits e pequenas estrelas. Eles não são 

blockbusters, não são os mais populares livros, filmes ou discos. A questão é: o 

filme decepcionou ao estrear nos Estados Unidos? Mas esse era um filme 

destinado a ir a lugar nenhum. Era um filme que iria direto para o DVD, 

tradicionalmente seria ignorado no mercado. O ponto é que ele foi melhor do que 

poderia ter ido de outra forma. Aplique as regras de blockbusters para todos os 

filmes, a maior parte vai falhar porque a maioria não é blockbuster. E o modelo 

antigo diz: se você não é um blockbuster, um grande sucesso, você falhou. No 

mundo do blockbuster, US$ 100 milhões é pouco, mas no nicho, US$ 10 milhões 

pode ser muito. No nicho você não precisa gastar milhões em publicidade. (Cris 

Anderson, site da revista Época, 2006) 

 Cris Anderson exemplifica em um trecho acima em sua entrevista para revista 

Época, grupos específicos de nerd e seus nichos se tornam grande influência de tendência 

pelo poder econômico e a possiblidade de consumir todo tipo de material cultural e 

industrial voltado para seu interesse, tornando esses produtos como hit, e por saber disso 

a própria indústria investe sabendo que a potência de influenciar e de consumir desses 

nichos pode chegar e até superar um produto “hit”, exemplificando a bilheteria do filme 

“Vingadores”, filme de herói voltado para um público “nerd’ adaptado para a grande 

massa poder ver e entender tudo sem precisar do suporte de referências anteriores como 

quadrinhos, fez a marca de mais de 1 bilhão em bilheteria mundial5, isso é considerado a 

bilheteria de um hit, e para concluir essa linha de pensamento. 

 Em seu livro Cris Anderson afirma que a internet é a grande responsável pela 

viabilidade, e assim atender e conseguir atingir esse público “A Internet simplesmente 

torna mais barato alcançar mais pessoas, aumentando efetivamente a liquidez do mercado, 

                                                 
5 Item 5 da lista: http://www.the-numbers.com/movie/records/All-Time-Worldwide-Box-Office 
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o que, por sua vez, e traduz em mais consumo, elevando efetivamente o nível de vendas” 

(ANDERSON, 2006, pag 39) e essa afirmação atinge qualquer tipo de conteúdo, não só 

produtos físicos, mas também vídeos e trailers como exemplo que saem exclusivamente 

para internet, onde a maior parte desse público se encontra já que cada vez mais esse 

público deixa de lado as mídias tradicionais e faz sua própria programação usando a 

internet consumindo exatamente aquilo que procura. 

Universos compartilhados a nova tendência nos cinemas. 

 Entende-se por universos compartilhados que são obras que tanto da televisão 

quando do cinema que englobam o mesmo universo fictício e onde os acontecimentos em 

cada obra influencia outra onde cada um está conectado a outro.  

 O universo compartilhado da Marvel6 deu tão certo em termos de crítica e 

marketing, que outras companhias e estúdios de cinema não estão querendo perder essa 

oportunidade de negócios. A Warner Bros dona da Dc viu que era uma oportunidade de 

ouro fazer o mesmo, e o fez, a mesma coisa aconteceu com a 21 Century Fox que tem 

parte dos super-heróis da Marvel, o que antes era exclusivo de um grupo leitores fechados 

de histórias em quadrinho se torna as maiores bilheterias e atrações do cinema, com 

subprodutos vinculados que fazem tanto dinheiro e lucro quanto seus filmes. 

 Como Jenkins previu na cultura das convergências principalmente no capitulo Star 

Wars por Quentin Tarantino, que o cinema iria se transformar numa grande indústria e 

teria obrigações para com sua bilheteria porque, os investidores produtores o viriam como 

um investimento a médio prazo para ganharem dinheiro, deixando um pouco de lado o 

artístico. 

 O mais comum é atingir todos os públicos homens, mulheres, jovens e adultos 

essa é a receita que quem busca uma grande bilheteria pretende atingir, para que o seu 

investimento seja justificado.   

 

Internet e jogos 

 Com o entendimento da nova cultura de consumo e seu grande uso e papel na 

cybercultura, novas fronteiras são postas, como alcançar um público que está cada vez 

                                                 
6 A Marvel Entertainment, Inc. é uma companhia estadunidense de entretenimento, formada pela fusão 

entre a Marvel Entertainment Group e a Toy Biz, Inc.. É a dona da Marvel Comics, Marvel Studios, 

Marvel Music e da Marvel Television e em 2009 foi adquirida pela The Walt Disney Company por 4 

bilhões de dólares. 
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mais online em um mundo de redes sociais e internet do que vivendo a vida “real” do 

cotidiano, novas ferramentas são criadas, anúncios onlines, propagandas entre vídeos no 

youtube e sugestões de compras nas redes sociais baseados no histórico de buscas, existe 

um banco de dado com todo o histórico de uso na internet e através desse histórico é 

possível mapear o perfil e interesses do indivíduo online. 

 Esse público foi amadurecendo, a indústria de games existe a séculos e sempre 

aperfeiçoado, a um ponto de simular a realidade com jogos de mundo aberto, com 

possibilidades infinitas como de dirigir e interagir virtualmente com outros jogadores e 

pessoas, e dentro dessa realidade a experiência virtual em uma cidade virtual é colocada 

a experiência do cotidiano com produtos, marcas, outdoors, o uso de veículos de marca, 

todas essa possibilidades de influenciar de mostrar um produto ou uma marca nesse 

mundo virtual ou até fazer o jogador interagir com essa marca, essa possibilidade se torna 

cada vez mais interessante a partir que a comunidade online se torna muito forte e acima 

de tudo a comunidade gamer, uma parte desse nicho nerd. 

 A publicidade virtual em games de 2013 gerou um gasto de 1 Bilhão, com 

previsões de 7,2 bilhões para 2017 valores e datas da pesquisa divulgados pelo site da 

techtudo7, essa comunidade tem crescido e se tornando um nicho em potencial, segundo 

a teoria da cauda longa, todos esses nichos que antes não podiam ser atendidos por 

problemas de logísticas e graças a sua atuação e influencia no mercado online, se tornam 

foco e fonte de novos investimentos, se tornando todos um grande nicho nerd, e esse 

grupo tem afetado como vimos antes a produção de conteúdo de cinema, series e 

produtos, toda a indústria cultural voltado para a satisfação do nicho em potencial, e a 

comprovação de sua influência é tão grande que eventos são feitos para anunciar e mostrar 

novos produtos, as convenções de filmes, series, nerds e gamers. 

 

Mercado Licenciado 

 No livro Cultura da convergência (JENKINS Henry, 2009, pag 180) ele cita vários 

exemplos de coisas que o universo de Star Wars fez ou que deixou em evidência, Jenkins 

fala muito dos produtos licenciados, fala que todas as crianças e adolescentes queriam ter 

algo de daquele universo fantástico para poder pegar e se orgulhar de estar vivendo aquele 

momento. Outra coisa que Jenkins deixa em evidência é que os fãs foram os primeiros a 

                                                 
7 http://g1.globo.com/Noticias/Games/0,,MUL1290139-9666,00-

INVESTIMENTO+EM+PUBLICIDADE+DENTRO+DE+JOGOS+DEVE+CHEGAR+A+US+BILHAO

+EM.html 
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se adaptarem as novas tecnologias de mídias, ele diz também que “a fascinação pelos 

universos ficcionais muitas vezes inspira novas formas de produção cultural” ou seja os 

fãs são o segmento de mercado mais ativos que, eles tem um papel de extrema 

importância na divulgação dos filmes e produtos afim, e eles fazem isso por que gostam, 

por paixão à aquele universo e aquele amor que eles tem o prazer que sentem ao sustentar 

aquela marca torna-se fundamental para produção em massa de um terminado produto. 

 E com a possibilidade de consumir e ser atendido pelo mercado, onde é entendido 

isso com o fenômeno da cauda longa explicado por Cris Anderson, ter produtos ligados 

a essa cultura se torna cada vez mais comum e novas estratégias de marketing empregadas 

desde das lojas de varejo até nas mais especializadas, temos como exemplo a aplicação 

de coleções de roupas baseado nos filmes que está no cinema, exemplo é a loja C&A 

mudar toda sua decoração com a temática de homem aranha por causa do filme que vai 

estrear em poucas semanas, para que as pessoas possam usar vestimenta referente do 

filme na sessão e a chance de compra depois do filme para guardar ou ter algo referente 

ao produto, mostrar seu interesse maior na produção consumindo produtos referentes, 

roupas, brinquedos, games, combos promocionais de cinema que vem com brinde 

personalizado do filme, essas atitudes mostram como o público se interessa em não só 

consumir apenas um segmento de um produto, mas sim os mais variados possíveis. 

 

Pesquisa e Aplicação 

 O questionário que foi aplicado online através do Google Forms. As pesquisas 

foram realizadas entre 20/04/2017 a 02/05/2017, abordamos 100 pessoas de diferentes 

faixas etárias que consomem este tipo de produto e conteúdo, essas pessoas que fazem 

parte do público alvo a consumidores casuais dentro da região metropolitana de Belém 

do Pará. 

 Foi aplicado um questionário com 5 perguntas objetivas de múltipla escolha, para 

que nos guiassem a um resultado que possamos catalogar e criar estatísticas a partir dele, 

nele continha essas 5 perguntas e para ver todas as respostas é só seguir o link: 

https://goo.gl/g1Igis). Vai estar constando o resultado e analise das principais perguntas 

para responder e comprovar o funcionamento e interesses desse publico 

 Os resultados da pesquisa foram catalogados em forma de gráficos, e partir deles 

buscaremos um entendimento de como funciona o mercado local que se baseia em um 

mercado mundial e universal que é a internet de consumo pop/nerd. 

https://goo.gl/g1Igis
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 Esse gráfico se mostra mais equilibrado dentre todos os outros do questionário, o 

mundo pop nerd é alimentado de notícias, especulações diariamente. Por esse motivo há 

pessoas que consomem conteúdo todos os dias, tudo pode mudar de uma hora para outra 

e ficar sempre informado é ter pauta para conversar e discutir com amigos sobre o mesmo 

dentro do seu círculo social. Que é atribuído aos fãs pessoas que sempre vão consumir 

aquele conteúdo o tempo inteiro e mostrar suas opiniões e debater elas online, fazendo 

que a notícia sobre aquele determinado assunto se espalhe.   

 Como está bem distribuído os públicos, abre espaço para os entusiastas que 

gostam daquele universo mas que não são a fanbase, que não necessariamente vão 

consumir todas sobre o mesmo, mas que selecionaram o que lhe agradar.  

 

 

   Podemos notar que os jogos eletrônicos foi a principal escolha dos entrevistados, 

com grande crescimentos de jogos mobile (celular/tablete) baseado em obras nerd como 

Vingadores, Star Wars, Liga da Justiça, tem ficado cada vez mais comum já que o 

Diariamente; 33,3

Semanalmente; 34,3

Mensalmente; 32,3

Com que frequência você costuma consumir 
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orçamento, para tal não precisa ser grande, e o acesso cada vez mais fácil para videogame 

e uma qualidade e interação que alcança toda a família e cria novos grupos de amizades 

e tribos urbanas.  

 O vestuário vem em segundo lugar com a chegada de grandes filmes dessa leva, 

traz consigo uma espécie de data comemorativa onde empresas como a C&A Riachuelo 

lançam suas coleções para acompanhar a expectativa, a ansiedade que vem com a chegada 

desses filmes. É muito comum você está passeando pela cidade e encontrar alguém 

vestido com a camiseta de algum herói ou de algum filme do gênero. 

  

 

 Como a vários tipos de consumidores é sempre necessário saber em qual mídias 

eles tem mais apego.  

 Como era previsível com respostas em imediato e acompanhamento de notícias 

em tempo real a internet fica com a grande maioria das pessoas. Afinal você pode obter 

a experiência de todos os outros na mesma. 

 Em segundo fica os Desenhos e Animes que grande maioria descobriu esse mundo 

novo a partir de lá. Com a cultura local dos desenhos matinais e dos desenhos de final da 

tarde, como o Sbt, Bandeirantes, Globo e a falecida rede manchete criaram uma “hora 

sagrada” onde por alguns minutos tinham total atenção do seu público. 

 Os videogames ficam logo atrás com seus lançamentos diretos e mais frequentes 

de jogos fazem dom que a mídia continue relevante para o produto. Empatados a televisão 

o cinema com 9,1%, com a produção maçante de filmes de conteúdo nerd. 

9,1

9,1

6,1

47,5

16,2

12,1

Qual a mídia que você tem mais familiaridade 
com a cultura nerd?

Televisão Cinema Livros/Revistas/Quadrinhos Internet Desenhos e Animes Videogames
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Conclusão 

 A grande massa desse público está concentrado na internet onde pode consumir o 

que deseja no momento que quer, e por isso mostra o sucesso da Netflix por exemplo um 

tipo de tv por assinatura que usa a internet para transmitir conteúdo, onde o usuário 

escolhe a programação e a hora em que vai assistir, a publicidade e a propaganda nas 

mídias digitais focado em atingir esse grupo deve ser focado, como mostra as pesquisas, 

e podemos ver o sucesso de empresas como Marvel, Toy Show, Piticas, Jovem Nerd e 

entre outros, onde o comum entre eles é o investimento em mídias digitais, a internet e 

suas redes sociais. 

 E cada vez mais o público é presente e estar a todo momento com o produto, sendo 

o responsável até pela existência do produto, usando a internet o feedback se tornou uma 

ferramenta importante mostrando as mudanças necessárias e o que exatamente o público 

deseja, aprovando ou se tornando um crítico cruel pela internet e redes sociais sobre todos 

os produtos e vinculações desse mundo nerd, filmes, roupas, jogos, brinquedos e etc. 

 Todos os teóricos citados ajudam a construir o entendimento do cenário, e a 

aplicação está ligado totalmente a teórica da calda longa com a convergência das mídias, 

dando oportunidade desse novo público que está financeiramente maduro na faixa dos 

18- 49 anos, que eram os jovens da época do surgimento da cultura nerd vista como algo 

pejorativo ser nerd, sofrendo bullynd e chegando nos tempos atuais onde esse público se 

consolidou financeiramente e se tornando muito ativo na internet e como principal 

influenciador de seus filhos, logo aumentando e jogando eles para esse mundo nerd, e 

com os jogos se tornando cada vez mais interativos e chamativos, usando de referências 

da cultura pop nerd, onde consumir e ser nerd se tornou algo popular, com vários ídolos 

que usam da internet para atingir novos publicos, atores representando heróis dessa 

cultura, pessoas se tornando youtuber e produzindo conteúdo e se tornando referência 

sobre aquele conteúdo como crítico e analisador das grandes produções, aproveitando do 

seu espaço na internet para vincular lojas próprias para vender produtos dessa cultura 

nerd, como o caso de canais de youtube famosos, Jovem Nerd, Zangado, Omelete, que 

além de produzir conteúdo, se tornam críticos de conteúdos e vendedores desse estilo de 

vida, com produtos e ideias e representações. 

 O público tem interesse em consumir tudo que pode sobre o assunto que lhe 

interessa, essa é uma grande ponto na cultura nerd, onde abre espaço para consumir desde 
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canecas, livros, filmes, desenhos, jogos e roupas dos personagens favoritos, das 

referências da cultura nerd, mas usando principalmente a internet como meio de procura 

e consumo imediato, onde os produtos são interligados sendo que muitas vezes ele chega 

na caneca, game, roupa com referência nerd pela indicação ou conexão em algum vídeo, 

personagem ou site em que viu, usando os fóruns para saber da qualidade e informações 

do produto em questão, onde a informação e o elogio da comunidade se torna o fator de 

decisão mais importante que pode influenciar no consumo8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 https://ecommercenews.com.br/artigos/tendencias-artigos/consumidor-nao-compra-nada-antes-de-

consultar-a-internet-revela-pesquisa 
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