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Resumo 

 

A pesquisa trata da reconfiguração estética da linguagem audiovisual brasileira no 

ambiente convergente digital. Nos propomos a analisar a primeira produção da série 

original Netflix brasileira, denominada 3% - primeira temporada, composta de 8 

episódios. O objeto de estudo é enquadrado em quatro critérios de análise, sendo 

Intermidialidade, Engajamento, Temporalidade e Estratégias/Estudo de Caso. Foi traçado 

um panorama dos processos comunicacionais que a plataforma desenvolveu para o 

lançamento e posterior manutenção da audiência participativa. A plataforma, que se 

utiliza das potencialidades do ciberespaço, trabalhou com engajamento e uma linguagem 

para público específico e questões de identificação nacional, que criam formas de 

participação e de interação e acionam diferentes telas. 
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Introdução 

Os serviços de transmissão de audiovisuais ocupam um espaço considerável 

no comportamento do usuário da web 2.0.  A Netflix é pioneira no Brasil a oferecer 

serviço de transmissão via streaming de filmes, séries e documentários. Atualmente, a 

empresa já conta com 93 milhões de assinantes em mais de 190 países assistindo a mais 

de 125 milhões de horas de filmes e séries por mês, incluindo séries originais, 

documentários e filmes (Netflix, 2017). 

No dia 25 de novembro de 2016, a plataforma estreou a primeira produção 

original totalmente feita no Brasil, a série 3%. O enredo trata de um contexto pós-

apocalíptico em que apenas 3 a cada 100 brasileiros consegue conquistar, por meio de um 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do PPGCOM/UFJF, email: nortonisabela@gmail.com. 
3 Professora PPGCOM UFJF e Pós-Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Tecnologia da Inteligência e 

Design Digital- TIDD, email: sovferreira@gmail.com 
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processo seletivo, o mérito de viver em condições melhores de vida. A série está 

disponível em todos os 190 países onde a Netflix opera. 

Os produtores da série lançaram, em 2011, episódios piloto na plataforma de 

compartilhamento de vídeos YouTube, com um esboço do que a série é hoje. O objetivo 

era buscar patrocínio de incentivadores ou canais de TV que dessem continuidade ao 

projeto4. Após alguns anos, a Netflix se interessou pela trama e pela produção e decidiu 

incorporar 3% ao seu catálogo de séries. 

O contexto social abordado na série trata de uma sociedade de contrastes, 

como a que temos no Brasil. Apesar de ser uma distopia futurista, em muitos aspectos 

tratados, a semelhança com a realidade atual do país é marcante. As favelas retratadas na 

série são o local de moradia dos 97% que não tem acesso à sociedade perfeita, onde tudo 

funciona e a qualidade de vida é superior. Os outros 3% que tem acesso às condições 

privilegiadas conseguem isso por meio de um processo seletivo, que é baseado em 

meritocracia. Esquenazi (2011) sublinha que a identificação é um dos fatores de audiência 

das séries. A empatia por personagens, situações e vivências faz a série habitar o cotidiano 

do público. O autor diz que “o melodrama tenta criar uma relação de empatia sentimental 

entre personagens e espectadores, que dá ao gênero o seu modo de existência teatral 

específico, a sua verossimilhança particular” (ESQUENAZI, 2011, p. 77). 

A partir de dados do Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, 

Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (SISCOSERV), 

administrado pelo Ministério da Industria, Comércio Exterior e Serviços, a Ancine 

publicou um estudo inédito sobre comércio exterior de serviços audiovisuais no Brasil. 

Em destaque os produtos nacionais de entretenimento. 

Mundialmente, as emissoras que se destacam enquanto produtoras de 

conteúdo audiovisual são Televisa, do México e a brasileira Globo. Enquanto a emissora 

mexicana chama atenção por sua enorme quantidade de produções, a Globo tem oferecido 

cada vez mais produtos como séries, minisséries e novelas, e vem se destacando no 

mercado internacional por oferecer produtos mais refinados, elaborados e de maior 

rentabilidade. Mesmo no Brasil, o mercado de venda de novelas para o exterior é 

concorrido. A Rede Record tem se consolidado com produções épicas, novelas temáticas 

de época e que remontam grandes períodos da história nacional e mundial. Segundo O 

                                                 
4 Disponível em < https://www.youtube.com/user/serie3porcento>  

https://www.youtube.com/user/serie3porcento
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Guia dos Curiosos (2015), por ano, pelo menos 60 países exibem uma novela brasileira, 

somando cerca de 60 milhões de espectadores estrangeiros. 

As duas emissoras têm papel crucial na composição da série 3%, já que 

muitos dos atores iniciaram e consolidaram a carreira em novelas da Globo ou Record, 

fato inclusive que fica bem marcado no trabalho de alguns co-protagonistas, que atuam 

com um linguagem ainda televisiva, marcada pela fala completa de todas as sílabas de 

cada frase – diferentemente do modelo seriado, que, pelo uso de legenda ou atenção 

completa, não exige que o produto seja perfeitamente inteligível, permitindo variações no 

modo de falar e interpretação mais fluida. 

A composição estética da série na Netflix remete aos episódios pilotos 

lançados no YouTube, mas apresentam um toque futurista, acrescentado na versão final. 

Com roupas mais coloridas e ambientação feita com efeitos futuristas computacionais. 

A repetição estética da série também remete à composição das telenovelas 

brasileiras, como a caracterização de personagens, por exemplo. Novelas que retrataram 

o contexto social abordado na série apresentavam composição de vestuário, maquiagem 

e caracterização muito semelhantes às globais Avenida Brasil e Verdades Secretas. 

As novelas brasileiras são filmadas e transmitidas (para dispositivos que 

possuem essa tecnologia) em qualidade 4k, tornando-as mais próximas da qualidade dos 

materiais de baixo orçamento disponíveis na Netflix, como é o caso de 3%. 

O objetivo do presente trabalho é, portanto, analisar a dinâmica dos processos 

comunicacionais de entretenimento da plataforma Netflix com relação à série 3% 

baseando-se em quatro aspectos, Intermidialidade, Engajamento, Temporalidade e 

Estratégias/Estudo de caso. Intenciona-se verificar como se dá a repetição estética das 

produções audiovisuais brasileiras para exprimir a complexidade e as contradições de 

nosso tempo. 

Metodologia 

Baseando-se em premissas da ARS (Análise de Redes Sociais), foi traçado o 

percurso metodológico desenvolvido para constituição da presente análise. Partindo do 

princípio de que é preciso se familiarizar com o objeto e seus desdobramentos para que o 

estudo seja devidamente profundo e correto (FRAGOSO et al, 2011; RECUERO et al, 

2015), iniciamos com uma pesquisa exploratória para dimensionar a importância da 

plataforma Netflix e suas estratégias para lançamentos de conteúdos originais.  
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Para o afunilamento do espectro de pesquisa a equipe de trabalho desenvolveu 

dois questionários aos quais as séries, filmes e produções da empresa no ano de 2016 

foram submetidos. Da análise dos dados gerados, identificamos a importância e 

relevância para a plataforma os chamados “Originais Netflix”. Afunilando ainda mais o 

olhar acadêmico do objeto a ser trabalhado, foi possível selecionar a série brasileira 3%, 

por ser a primeira produção completamente brasileira inserida na plataforma.  

A coleta de dados foi iniciada então com a familiarização do contexto de 

lançamento da série, acompanhando comunicados nas páginas oficias da Netflix 

(Facebook, YouTube e Media Center) e na página oficiais da Série 3% no Facebook. Na 

semana de lançamento, foi monitorada a repercussão nacional e internacional da crítica. 

Ainda de acordo com as definições e orientações de FRAGOSO et al (2011), 

foram selecionados os limites a serem abordados no presente trabalho. A autora define 

atores de uma rede social como sendo “indivíduos, instituições ou grupos”. Os atores a 

serem considerados serão a Netflix - enquanto organização produtora, a série 3% - 

enquanto produto, com os seus desdobramentos, e as ações de divulgação que a empresa 

realizou para divulgar a série. Posteriormente, a autora indica que sejam selecionadas as 

conexões a serem consideradas, sendo que conexões são “desde conexões formais, tais 

como subordinação em uma empresa, por exemplo, até conexões informais, como 

interações ou laço sociais”. As conexões e a rede de desdobramento a serem consideradas 

são as veiculadas nas páginas oficiais Netflix Brasil e 3% - 3 por cento5. Uma das coisas 

mais difíceis de se determinar em trabalhos acadêmicos que versam e tratam sobre redes 

sociais são os seus limites, dado que estão em constante alteração e não são limites 

ferrenhamente delimitados. Será observado o conceito de rede inteira, “uma rede cujo 

limite é institucional”, abarcando os posicionamentos da empresa Netflix no Facebook e 

na persona6 desenvolvida na página oficial da série. 

Para a análise dos dados, será considerada uma análise de composição, já que 

em estudos qualitativos, necessita-se que seja privilegiado a qualidade dos laços sociais 

presentes na rede e a sua formação. Ao ser abordada a dinâmica dos dados recolhidos, é 

possível então observar a consequência direta dos processos de interação entre os agentes. 

                                                 
5 Respectivamente <https://www.facebook.com/netflixbrasil> e  <https://www.facebook.com/3porcento>  
6 Persona é o termo usado no Marketing para identificar um “personagem” fictício, com características bem definidas, 

responsável pela geração de conteúdo da página. Toda a produção de conteúdo – textual, imagético, e de respostas - 

da página será baseada na personalidade, linguagem e conhecimento desse conceito de persona desenvolvido. 

 

https://www.facebook.com/netflixbrasil
https://www.facebook.com/3porcento
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Para geração do corpo crítico de análise, quatro pontos fundamentais foram 

elencados: a intermidialidade proposta pela série e seus componentes de divulgação, o 

engajamento gerado, a temporalidade e as estratégias utilizadas, culminando no estudo de 

caso da Série 3%. 

De acordo com a página online do Colóquio Internacional Intermídia da 

UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) (2017), o termo "intermidialidade" surge 

no contexto dos estudos linguísticos, quando se realizavam estudos comparativos entre a 

literatura e outras artes. A literatura era o centro dominante de enfoque, porém, 

deslocando-se a noção de literatura para o entendimento por texto, e uma concomitante 

expansão dos fenômenos que envolvem escrita, som e imagem, é necessário a designação 

teórica de um campo mais vasto de estudos. A partir dos anos 90, o termo vindo do alemão 

Intermedialität passou a ser usado para referência às relações textuais do campo da 

Literatura, mas a partir do conceito de mídia, que atende à configuração comunicacional 

atual. A variedade de produções de conteúdos e textos verbais, visuais, hipertextos, 

imagéticos, sonoros e em tantos outros formatos, permite que a intermidialidade se 

manifeste e seja percebida como campo de estudos.  

O conceito de intermidialidade será usado como o aponta Moser (2006), de 

uma maneira exploratória, não como objeto visado, mas como veículo para percepção das 

nuances de objeto. De um modo simplista, é o conceito de “interação entre as mídias” 

(MOSER, 2006, p.43). 

O termo engajamento, usado no âmbito comunicacional, é emprestado do 

marketing, e reambientado nas pesquisas em comunicação. Marra e Damacena (2013) 

travam uma completa revisão teórica do conceito de engajamento, tão amplamente 

utilizado, mas que aqui interessa na definição de Mollen e Wilson que diz de engajamento 

online da marca, e apresenta a definição como sendo o “comprometimento cognitivo e 

afetivo do cliente para uma relação ativa com a marca, personificada pelo site ou por outra 

entidade mediada por computador projetado para comunicar o valor da marca” 

(MOLLEN; WILSON, 2010 apud MARRA; DAMACENA, 2013, p. 237). As interações 

mercadológicas fomentadas no ciberespaço são circundadas pela necessidade de criação 

de valor de mercado através de laço social, gerando para o cliente-consumidor-usuário, 

um valor sentimental de conexão com a marca, que permite que ele participe ativamente 

do consumo de materiais produzidos pela marca, compartilhando, comentando e curtindo, 

por exemplo, no Facebook.  
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As análises relativas à temporalidade possuem dois focos, o primeiro deles é 

o de contextualizar o objeto no tempo cronológico de lançamento e divulgação, de forma 

que o contexto fique evidente, demonstrando se é parte da estratégia de sucesso do 

conteúdo. A segunda análise de temporalidade é relativa ao conteúdo em si, e para isso 

foram utilizadas as variáveis de classificação de séries apresentadas por Esquenazi 

(2011). Dada as dificuldades em se classificar séries quanto ao gênero ou período, o autor 

propõe uma classificação por gestão narrativa do princípio pragmático que as define como 

série, ou seja, como se dá a passagem do tempo na produção seriada. Elas podem ser 

séries 1) imóveis, quando há uma reiteração de uma mesma estrutura do universo 

ficcional, que não se altera, não evolui, mesmo que o tempo passe. O tipo mais evidente 

de séries nodais são Missão Impossível e CSI, que possuem formatos fixos de 

desenvolvimento narrativo. Há um esqueleto fixo, uma ordem invariável do desenrolar 

dos fatos, presente em todos os episódios. Ou 2) evolutivas, que são séries que exploram 

o potencial dos personagens de construção de uma temporalidade ficcional original, que 

pode acompanhar o tempo cronológico ou desenvolver o seu próprio ritmo de tempo. 

Dentro das séries evolutivas, temos as Séries Coral (onde a continuidade da série é 

formada por diferentes descontinuidades. Se assemelha a uma biografia, porém retrata a 

biografia de uma comunidade) e as Séries Folhetinescas (nas quais os episódios são 

interligados, e cada um, para dar prosseguimento à narrativa, necessita do anterior. São 

séries que se aproveitam dos cliffhangers e da curiosidade do espectador para manter a 

audiência ativa). 

Por fim, a análise das estratégias com estudo de caso permite que se chegue 

a uma conclusão satisfatória sobre o produto analisado. Nesse critério de análise são 

abarcados todos os pontos que fogem dos critérios anteriores, mas que apresentam alguma 

relevância significativa no desenvolvimento, divulgação ou consumo do objeto estudado. 

 

Dados recolhidos 

Intermidialidade 

A Netflix desenvolveu algumas ações de complemento narrativo visando 

divulgação da série e também envolvimento do público com o enredo. A série trata de um 

processo seletivo – chamado Processo - para ingresso no Maralto, local que oferece 

condições melhores de vida para os 3% da população merecedores. O Processo se inicia 
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com uma entrevista para triagem dos candidatos que estão mental e psicologicamente 

preparados para cumprir as demais etapas. Visando simular para o espectador interativo 

a entrevista, a Netflix disponibilizou o site <www.bemvindoaoprocesso.com.br/>, no 

qual o “candidato” clica no botão “começar entrevista” e é redirecionado para o chat do 

Facebook, sendo automaticamente aberta uma aba de conversa com a página oficial de 

3%, e, a partir daí a seleção tem início (IMG 01). As perguntas são feitas de forma pré-

programada, porém as perguntas seguintes variam de acordo com a resposta escolhida 

dentre as opções apresentadas. 

 

A divulgação da série tem ocupado espaços físicos não tradicionais de 

veiculação de propaganda televisiva. Propagandas de produtos online já têm ocupado 

mais o espaço cotidiano, como pontos de ônibus, banners e outdoors espalhados pelas 

cidades, principalmente capitais – como uma campanha nacional do YouTube para 

divulgação de youtubers que foram destaque em 2016. A série 3% teve inserções de 

IMG 01 - Chat interativo com a página oficial de 3% no app Messenger do Facebook 

Fonte: Facebook/ Isabela Norton 
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publicidade com banners em sites que tratam do gênero seriado e atrações de cinema, 

como o PapelPop7; em metrôs e estações de transporte público pelo país (IMG 02)- como 

o VLT no Rio de Janeiro/RJ e metrô em São Paulo/SP; e também em sites 

tradicionalmente ocupado por jovens, como Tumblr. 

 

 

Engajamento  

A composição textual e posicionamento da persona responsável pelas 

publicações na página oficial da série fazem entender que quem publica é parte do 

Processo, organização que seleciona os 3% merecedores. Após o lançamento da série, foi 

realizada uma simulação de que a página oficial da série havia sido hackeada pela 

“Causa” (IMG 03), organização revolucionária que é retratada na série, e luta pelo fim do 

Processo, justificando que todos têm o mérito para terem melhores condições de vida. A 

preocupação da Netflix em oferecer respostas individualizadas, não automáticas e 

coerentes com os comentários gerou ainda mais engajamento e participação. Muitos 

                                                 
7 Disponível em <http://www.papelpop.com>  

IMG 01 - Divulgação da série em metrô no Rio de Janeiro dez.2016 

Fonte: Fotografia por Isabela Norton 

http://www.papelpop.com/
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usuários se manifestaram a favor da Causa/Processo, se portando como os personagens 

da série, ou como candidatos à seleção. 

 

 

Uma das inspirações do autor da série, Pedro Aguilera, para a constituição do 

Processo foi o procedimento seletivo de ingresso em universidades. Em publicações na 

página oficial da série no Facebook sobre meritocracia e critérios de escolha, muitos 

usuários fomentaram a discussão sobre o tema. A identificação por parte do público foi 

notória, visto que é uma preocupação dos jovens em geral a prática de se inscrever em 

vestibulares e prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), porta de ingresso para 

faculdades e universidades em todo o país.  

A identificação do público também foi sentida em questões particulares de 

alguns personagens. A defesa ou crítica em relação às atitudes e comportamentos dos 

personagens secundários chama a atenção. 3% conta com um variado leque de co-

protagonistas. Particularmente, o público se interessou por alguns deles e se posicionou 

IMG 02 - Página da série 3% no Facebook foi hackeada pela Causa- Usuários mandam mensagens de apoio 

Fonte: Facebook/Isabela Norton 
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através de comentários e compartilhamentos no Facebook, contra ou a favor de decisões 

e comportamentos retratados na série (IMG 04). Por tratar de comportamentos humanos 

e reações a situações extremas, é fácil a criação de empatia com ambos os lados. Como é 

possível ver em um dos comentários que diz “o processo quer gente babaca, prepotente e 

egoísta. Eu sou cristão, jamais passaria para o lado de lá (...)”, se referindo às atitudes que 

as tarefas do processo para admissão no Maralto exigem do candidato. Outro comentário 

se opõe a esse julgamento, dizendo “(...) pra passar pro lado de lá não pode ser fraco, não 

pode perder pra mente!!! Por isso eu digo, O PROCESSO É JUSTO!!!” 

IMG 03 - Comentários apoiando ou condenando atitudes dos 

personagens (página Facebook série) 

Fonte: Facebook/Isabela Norton 
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Temporalidade 

Como já citado anteriormente, os episódios piloto da série foram lançados em 

2011 no YouTube, com um esboço do que a série é hoje. O objetivo era buscar patrocínio 

de incentivadores ou canais de TV que dessem continuidade ao projeto, o que não 

aconteceu. Após alguns anos, a Netflix se interessou pela trama e pela produção e decidiu 

incorporar 3% ao seu catálogo de séries.  

Porém, um possível pioneirismo nesse tipo de produção distópica foi 

impossibilitado pela falta de patrocínio de produtoras nacionais. No ano seguinte, 2012, 

foi lançada a série de filmes americana Jogos Vorazes, baseada em livro homônimo, que 

também trata de um futuro apocalíptico, com recursos escassos, e os jovens, ao atingirem 

determinada idade tem que entrar em uma espécie de jogo para garantir a própria 

sobrevivência e de sua família. No início de 2016, a Série Divergente, outra produção 

com contexto distópico e com personagens jovens, foi lançada mundialmente. Ambas as 

produções anteriormente citadas foram sucesso de bilheteria nos cinemas do mundo todo, 

mostrando que 3% estava no caminho certo, mas perdeu o timing de lançamento. 

Segundo a classificação seriada de Esquenazi (2011), 3% pode ser 

considerada uma série Evolutiva Coral, visto que a passagem do tempo ocorre na série, 

permitindo ser traçada uma linha evolutiva dos acontecimentos, inclusive com flashbacks 

de situações que ocorreram no passado narrativo, mas que interferem no tempo presente 

da série. E, dentro da classificação evolutiva, a série 3% é apontada como Coral, já que 

apresenta a biografia das comunidades do Continente e do Maralto, apresentadas como 

sendo no Brasil, em algum lugar não identificado.  

Estratégias/Estudo de Caso 

A Netflix participou da segunda edição do Comic Con Experience (CCXP) 

em 2016, um mês após o lançamento da série, ocupando um espaço relevante dos painéis 

de apresentação. O CCXP é um evento brasileiro de cultura pop nos moldes da San Diego 

Comic-Com, cobrindo as principais áreas da indústria de entretenimento (jogos, 

quadrinhos, filmes e TV). A Netflix desenvolveu atrações, painéis de autógrafos, 

entrevistas e diversas atividades de entretenimento para o público participante. Além de 

personagens das séries Sense 8 e Jessica Jones, no estande da Netflix era possível interagir 
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com os atores que participaram de 3%. Na CCXP-Nordeste realizada na região nordeste 

do país, dois co-protagonistas da produção nacional, que vêm recebendo destaque nos 

comentários do público na página do Facebook, foram umas das principais atrações do 

evento.  

Na semana de lançamento da distopia brasileira, em novembro de 2016, a 

Netflix promoveu uma coletiva de imprensa para apresentar mais detalhes da produção. 

Estavam presentes os atores Bianca Comparato, João Miguel, Viviane Porto, Michel 

Gomes, Rodolfo Valente e Vaneza Oliveira, protagonistas, além do roteirista Pedro 

Aguilera, criador da websérie que deu origem à produção. Após essa coletiva, foi 

realizado um “bate papo” com os atores, transmitido ao vivo pelo perfil na rede social 

Instagram da Netflix Brasil.   

Conclusões 

Empresas como a Netflix têm se aproveitado do cenário favorável de criação 

de produtos audiovisuais para entretenimento. As séries com selo “originais Netflix”, por 

serem produzidas já de antemão com público pensado, conseguem propagar um conteúdo 

extremamente direcionado. Tendo o receptor já previsto em um processo pré-produtivo, 

garantindo os pontos de interação e consequente divulgação, a relação “série x fã 

espectador x usuário conectado no ciberespaço propagando conteúdo” se dá de forma 

fluida e corriqueira. A geração de conteúdo por parte do púbico acontece 

espontaneamente, seja na criação de memes ou fanpages ou com comentários e avaliações 

em sites especializados em entretenimento seriado.  

Fechine (2014) aponta que esse tipo de produção funciona “geralmente, 

dentro de espaços ‘oficiais’ nos quais costuma haver um monitoramento que busca manter 

um controle enunciativo capaz de assegurar o alinhamento da participação dos 

consumidores com os objetivos estratégicos dos destinadores-produtores” (FECHINE, 

2014, p. 19).  

O envolvimento do público, apesar de ser esperado, previsto e, por vezes 

guiado, não perde seu caráter de espontaneidade, justamente por ser “condição e uma das 

consequências das estratégias transmídias” (FECHINE, 2014, p.12). O fã, espectador, 

usuário, cliente e assinante, investe seu tempo e dinheiro interagindo com algo que lhe 

encanta. Isso é a base sólida e extremamente necessária da cultura participativa. 

(FECHINE, 2014). 
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A presença multiplataforma da divulgação e das estratégias transmídia de 

promoção da produção brasileira garantem que a série chegue até o público, que por ser 

interconectado, está presente nos ambientes virtuais comentando, compartilhando e 

deixando suas impressões sobre os personagens e a qualidade do produto audiovisual  

Apesar dos produtores de 3% - por falta de recursos - terem perdido um bom 

timing de lançamento em 2011, antes dos grandes sucessos entre o público adolescente 

Jogos Vorazes e Série Divergente, ter a Netflix como produtora e distribuidora de 

conteúdo é garantia de público.  

Bem aceita pela crítica internacional, a série marca o início da produção 

nacional para a plataforma Netflix. A aceitação nacional ainda não foi unânime e críticas 

à qualidade de produção foram feitas de forma justa. O público jovem aceitou e absorveu 

a ideia de uma distopia nacional, ambientada em solo brasileiro. A página da Netflix e da 

série tem recebido pedidos de uma segunda temporada, que já está confirmada para 2017, 

porém ainda sem data marcada. 

Os 4 critérios abordados no presente trabalho, mesmo se cumpridos com 

êxito, não são uma garantia de sucesso de público, de divulgação ou de produção. Muitos 

outros critérios e detalhes devem ser percebidos e avaliados para que tal sentença possa 

ser dada. O destrinchamento aqui proposto em tópicos - intermidialidade, engajamento, 

temporalidade e estratégias – nos permitem identificar parte do esqueleto invisível que 

norteia o fluxo produção-consumo-interação. A dinâmica aqui proposta e traçada é 

objetivada para que possamos entender como se conectam os pontos da produção de 

conteúdo audiovisual e do usuário-consumidor hiperconectado. 

O ambiente virtual ainda é pouco explorado por redes televisivas, conforme 

identifica Ferreira (2014). Um serviço de assinantes para reprodução via streaming, 

necessariamente online, que não depende diretamente de divulgação via Facebook 

explora o ambiente online da rede de forma criativa e completa. Ter uma conexão ativa e 

expressiva com o usuário fortalece a marca e gera empatia e identificação, sentimentos 

importantes principalmente pelo produto oferecido ser intangível. 

Referências 

VI Jornada Intermídia – Colóquio Internacional Escrita, Som, Imagem (2017). Sobre 

Intermidialidade. Disponível em < 

http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/?web=intermidia2017&lang=1&page=1361&menu=726

&tipo=1>, acessado em 21/04/2017. Universidade Federal de Minas Gerais. 

http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/?web=intermidia2017&lang=1&page=1361&menu=726&tipo=1
http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/?web=intermidia2017&lang=1&page=1361&menu=726&tipo=1


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

ESQUENAZI, Jean-perri (2011). As Séries Televisivas. Texto & Grafia. França. 

FERREIRA, Soraya (2014). A Televisão em tempos de convergência. Editora UFJF. Juiz de 

Fora, Minas Gerais 

FECHINE, Yvana (2014). Transmidiação e cultura participativa: pensando as práticas 

textuais de agenciamento dos fãs de telenovelas brasileiras. In: Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação. XXIII Encontro Anual da Compós, 

Universidade Federal do Pará. 

FRAGOSO, Suely; RECUERO, Raquel; AMARAL, Adriana (2011). “Estudos de Redes 

Sociais”, em Métodos de Pesquisa para Internet. Brasil: Sulina. p 116-138. 

MARRA, Guilherme dos Santos; DAMACENA, Claudio (2013). Engajamento do 

Consumidor: Revisão Teórica do Conceito e Seus Antecedentes. Revista de Gestão, [s.l.], v. 

20, n. 2, p.233-249, abr. Business Department, School of Economics, Business & Accounting 

USP. http://dx.doi.org/10.5700/rege497. 

MOLLEN, Anne; WILSON, Hugh (2010). Engagement, telepresence and interactivity in 

online consumer experience: Reconciling scholastic and managerial perspectives. Journal of 

Business Research, v. 63, n. 9-10, p. 919-925, 2010.  

MOSER, Walter (2006) As Relações entre as Artes: Por uma arqueologia da intermidialidade. 

Aletria: Revista de Estudos de Literatura, Belo Horizonte, v. 14, p.42-65, jul./dez. 

Netflix (2017). About Netflix. Disponível em <https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix>, 

acessado em 24/01/2017 

O Guia dos Curiosos (2015). 10 Novelas Brasileiras pelo Mundo. Disponível em 

<http://guiadoscuriosos.uol.com.br/categorias/254/1/10-novelas-brasileiras-no-

mundo.html?PHPSESSID=vvljhlgqmmrl1l7fbnv7htj8m6>, acessado em 25/01/2017 

RECUERO, Raquel; BASTOS, Marco; ZAGO, Gabriela (2015). Análise de Redes Para Mídia 

Social. Sulina. Brasil: Sulina.  

http://dx.doi.org/10.5700/rege497
https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix
http://guiadoscuriosos.uol.com.br/categorias/254/1/10-novelas-brasileiras-no-mundo.html?PHPSESSID=vvljhlgqmmrl1l7fbnv7htj8m6
http://guiadoscuriosos.uol.com.br/categorias/254/1/10-novelas-brasileiras-no-mundo.html?PHPSESSID=vvljhlgqmmrl1l7fbnv7htj8m6

