
O PRAZER É SEU!
A indústria pornográfica não apenas se adapta, mas se 
incorpora cada vez mais à vida das pessoas e cria novas 
formas de consumo.

POR GLOBOSAT



O tempo passa, o sexo não sai de moda, mas mudam as formas de expe-
rimentá-lo. Hoje, as pessoas são mais exigentes, buscam mais estímulos 

e maneiras de saciar as vontades. A ideia da satisfação imediata é es-
sencial e a mentalidade erótica contemporânea incorpora o pornô ao co-
tidiano e se adapta à variedade de meios em que ele pode ser consumi-
do. Na privacidade do lar ou no exibicionismo público das telas dos celu-
lares, o interesse por conteúdo adulto assume relevância e se torna um 

hábito cada vez mais comum e democrático.



ENTRA E SAI

O conteúdo adulto está inserido de maneira tangível na 
vida das pessoas, consolidando-se como uma grande 
indústria nos anos de 1970, quando um contexto de 

mundo que favorecia a liberdade sexual contribuiu para 
o mercado reverberar comercialmente até hoje.

AESTHETIC AGE
DE 2010 ATÉ HOJE

OPEN PORN AGE
DE 2000 ATÉ 2010

GOLDEN AGE
DE 1970 ATÉ MEADOS DOS
ANOS 80

FAST FORWARD AGE
DE MEADOS DE 1980 
ATÉ FINAL DOS 90



Preocupação com a cadeia de 
produção pornográfica do início 
ao fim.

Novos ângulos de filmagem, nar-
rativas mais complexas para a 
pornografia. 

Celebridades e pessoas comuns 
normalizam a nudez com discur-
sos de liberação do corpo. A cul-
tura de massa aprovou a tendên-
cia dos nudes. 

Unanimidade na preferência por 
filmes mais reais (para além dos 
reality shows), principalmente se 
bem produzidos. A sensação do 
“poderia ser eu” nessa história.

ENTRA E SAI

Hoje, por mais que a porno-
grafia ainda seja vista por 
alguns como produto de um 
submundo, ela está conecta-
da com os assuntos mais con-
temporâneos. Muitos produto-
res de conteúdo pornográfico 
são guiados por questões 
prementes no debate con-
temporâneo: 



PORNOGRAFIA, EU?

Na era atual da indústria pornográfica, a diversidade 
do público influencia a oferta das produções – a pre-
missa é: tudo para todos. Pode-se dizer que há uma 
exigência maior feminina em relação a um enredo en-
volvente, estética e o "pornô higiênico", mas não há 
divisão do público entre mulheres-erótico e homens-
-explícito. O perfil demográfico dos consumidores 
deste tipo de conteúdo é assim composto:
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45%
CASADO/
MORA JUNTO

5O%
SOLTEIRO

4%
SEPARADO/ 
DIVORCIADO/ 
DESQUITADO

1%
VIÚVO

44%
ESTÁ
NAMORANDO

56%
NÃO ESTÁ
NAMORANDO

PORNOGRAFIA, EU?

Independentemente do estado civil, a pornografia está 
presente na rotina de solteiros e de comprometidos. 

Sem dúvidas, o acesso à internet e a popularização do uso de aparelhos celula-
res abriram as portas para o mundo da pornografia digital, fácil, acessível e indis-
criminada – ou seja, o público do pornô é altamente conectado: quase 100% dos 
entrevistados possuem celular e o acesso à internet móvel é alto. 
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O PAPEL DO PORNÔ

O APRENDIZADO é um dos principais drivers de busca pela pornografia. As pessoas 
consomem o pornô para aprenderem, através da observação passiva, como podem agir 

no sexo do mundo tangível.

QUEM ACESSA PORNOGRAFIA?



#STATUSPORN

O PAPEL DO PORNÔ

PORNOGRAFIA DIFERENCIADA, 
ANTENADA E COOL

CARACTERÍSTICAS:

 são homens

 têm nível fundamental concluído

têm filhos (alguns filhos já adultos 
que moram na mesma casa)

são cariocas e esportistas

 possuem serviço de banda larga 
e 56% assinam Pay-TV

#PORNOGRAFICAMENTE
CORRETO
PORNOGRAFIA COM SEDUÇÃO E 
EROTISMO, PARA ALÉM DO ATO 
SEXUAL

CARACTERÍSTICAS:

 são mulheres,  são paulistas e 

casadas 

 têm filhos, dos quais têm idade 
até 6 anos

possuem smartphones pós-pagos

 assinam Pay-TV

assinam canais de conteúdo adulto



#FAST PORN

O PAPEL DO PORNÔ

PORNOGRAFIA DE FÁCIL ACESSO 
E INSTANTÂNEA

CARACTERÍSTICAS:

 são homens de no máximo 

34 anos,  em Curitiba

 são da classe C

 são solteiros 

 dos solteiros namoram

acessam pelo videogames

assinantes de canais de conteúdo adulto

#OCASIONAL
CARACTERÍSTICAS:

são homens

com banda larga fixa em casa

possuem smartphones pós-pagos

assinam Pay-TV e assistem pornografia com 
baixa frequência

#NARCISO DAS TELAS
PORNOGRAFIA COMO ESTILO DE 
VIDA QUE VALORIZA O PRAZER

CARACTERÍSTICAS:

 são homens, 

têm no máximo 34 anos

são solteiros 

 dos solteiros namoram 

assinam um serviço de pacote de dados

PORNOGRAFIA É ALGO ESPORÁDICO



VIVEMOS HOJE EM UM CONTEXTO EM QUE 
TUDO ESTÁ DISPONÍVEL E  EXISTEM MUITAS 

OPORTUNIDADES.  O PRAZER É  SEU!

FONTES:
Colet ivo Tsuru e Quantas.


