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RESUMO

Desde a infância, as pessoas estão em contato com o mundo do entretenimento. Com o avanço da tecnologia e da globalização, é cada vez mais 

comum o consumo dos produtos desta indústria sem o empecilho de barreiras geográficas, o que faz com que estes se tornem grandes 

disseminadores de diferentes culturas. Este trabalho busca entender os produtos do entretenimento como uma ferramenta de expansão cultural 

em tempos de globalização de mercado e de consumo, principalmente a partir do avanço da Internet. Neste trabalho, foi observado como a 

cultura pop tornou-se parte de um fenômeno globalizado, mas que, ainda assim, carrega características próprias do país que a produz. Neste 

sentido, a cultura pop é analisada como uma porta de entrada para o conhecimento da cultura nacional e aquecimento de outros segmentos. 

Para compor o cenário e entender este fenômeno, a pesquisa abordou desde o estudo sobre o comportamento lúdico do ser humano, em 

diferentes fases da vida no tempo livre, ao desenvolvimento da indústria cultural na qual o entretenimento ganha força com a cultura pop. O 

trabalho também teve o objetivo de analisar como o comportamento de consumidores-espectadores da Web 2.0 intensificou este processo do 

consumo do entretenimento de forma global e, consequentemente, de expansão cultural dos países que se destacam neste mercado. A fim de 

observar resultados concretos deste fenômeno, o trabalho trouxe um estudo sobre a Hallyu, onda de expansão da cultura pop sul-coreana no 

mundo através do seu entretenimento, a partir de uma análise sobre os doramas, K-POP, idols, videoclipes, estratégias e publicidade - fortemente 

intensificado pelas características globalizadas, interativas e colaborativas do desenvolvimento da Web. Para o estudo de caso sobre a Hallyu, 

realizou-se uma pesquisa sobre a história e desenvolvimento da nação sul-coreana e foram analisadas publicações como livros, artigos, vídeos, 

sites especializados, sites de entretenimento, redes sociais, além da realização de uma entrevista com uma brasileira que criou uma página para 

ensinar coreano no Facebook, ‘Uma Brasileira Aprendendo Coreano’- língua que começou a ser estudada graças ao interesse desenvolvido 

através do consumo da cultura pop sul-coreana na Internet. Como resultado, a pesquisa  conclui que o sucesso da Hallyu, entre outros fenômenos 

da K-Pop, colocou a Coreia do Sul em posição de destaque e apresentou o país ao mundo, como foi possível comprovar através do grande sucesso 

de conteúdos online, como videoclipes no YouTube, como Gangnam Style do cantor PSY, e de plataformas de streaming especializadas, como o 

DramaFever que, de acordo com a empresa, possui apenas 15% do seu público com origem asiática entre os seus 20 milhões de visitantes. A 

metodologia utilizada foi, em um primeiro momento, a busca de informações em fontes secundárias, tais como livros e pesquisas na internet, 

para, em um segundo momento, buscar informações em fontes primárias, como entrevistas em profundidade, com especialistas e formadores de 

opinião (online).
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