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Resumo 

 

O presente artigo é fragmento de um trabalho de conclusão de curso e tem a intenção de 

agregar conhecimento nos estudos sobre marketing de relacionamento na Internet. Dessa 

maneira, este artigo analisa a forma como a Netflix executa suas ações de marketing de 

relacionamento nas mídias sociais Facebook e Twitter, bem como suas práticas de 

engajamento com seus seguidores.  Para isso, serão apresentados dados coletados durante 

o período de um ano, que permitiram perceber analiticamente quais as principais ações 

da empresa nessas plataformas e como essas práticas influenciam a reação e os 

comportamento dos seguidores da marca.   
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Introdução 

 

Os avanços tecnológicos da comunicação modificaram as formas de 

relacionamento entre as pessoas. Esses avanços, tais como o surgimento e o 

aperfeiçoamento de instrumentos que mediam a comunicação dos indivíduos, criaram 

novas maneiras de interação entre os seres humanos (LEMOS, 2000). Considerando essas 

transformações, vale ressaltar, em especial, o desenvolvimento da Internet, que por sua 

dimensão global e dinâmica conseguiu alavancar mudanças não só nas formas de 

interação entre as pessoas, mas também como elas interagem com empresas. Se antes 

havia limitações do sujeito dentro do processo comunicacional e tudo o que eles sabiam 

sobre as marcas era exatamente o que elas queriam dizer, nessa nova fase os consumidores 

são mais atuantes: eles pesquisam mais, questionam mais e trocam mais informações 

sobre produtos e marcas (LEWIS & BRIDGES, 2004).  

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Publicidade, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação 

Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduada em Publicidade e Propaganda na PUC-Minas, e-mail: micheletavorafagundes@gmail.com 
3 Graduada em Publicidade e Propaganda na PUC-Minas, e-mail: tatianesilva.comunicacao@gmail.com 
4 Orientador do trabalho e coordenador da Pós-Graduação em Comunicação Digital da Puc-Minas, e-mail: 

caiocgo@pucminas.com.br.  
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Diante desse contexto, muitas empresas têm adotado novas estratégias de 

relacionamento, que se diferenciam não apenas pela forma em que são realizadas, mas 

também aonde, nas plataformas digitais, já que são nelas e por elas que novos espaços de 

compartilhamento de conteúdo e opiniões são criados. O Manifesto Cluetrain, escrito em 

1999, já diagnosticava as transformações nas relações entre empresas e consumidores e 

apontava que o surgimento de novos mercados mais conectados e transparentes 

representa um novo desafio para as empresas já existentes, principalmente na forma como 

elas se comunicam.  Sheth, Eshghi e Krishnan, (2002) percebem a necessidade desses 

novos rumos e falam sobre as necessidades de os profissionais da área buscarem formas 

de comunicação interativas, com trocas mútuas e não unilaterais, em que o consumidor 

tenha o poder de decisão na escolha do que irá consumir e com o que ou quem irá 

interagir.  

Esse artigo busca compreender como a Netflix trilha esses caminhos voltados para 

uma comunicação mais relacional com seus consumidores, focada no engajamento com 

os mesmos. A metodologia utilizada envolve uma pesquisa bibliográfica a respeito de 

temas relacionados ao marketing de relacionamento em ambientes online. As três 

primeiras seções desse artigo referem-se ao embasamento teórico que permitiu a 

investigação do tema escolhido e aborda conceitos importantes para tal compreensão, tais 

como marketing de relacionamento e a consolidação dos espaços de diálogo nos meios 

digitais. Por fim, são apresentadas as principais observações com análises das postagens 

feitas pela Netflix no Facebook e Twitter, durante o período de um ano.  

 

1. Marketing de Relacionamento  

 

Hennig-Thurau et al. (2010) destacam que as novas mídias trouxeram 

transformações nas formas de relacionamento entre empresas e consumidores, tornando 

o processo mais dialógico. Se as novas mídias facilitam essa interação, as mudanças no 

perfil do consumidor também, já que estes utilizam, cada vez mais, as novas tecnologias 

como ferramentas de fala, de interação e de trocas simbólicas com as marcas e outras 

pessoas (JAFFE, 2008). Uma vez que o consumidor contemporâneo está mais 

empoderado, exigente e acessível, as marcas encontram o desafio de buscar caminhos 

para se aproximar dele. Grönroos (2003) e Mckenna (1997) apontaram o marketing de 
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relacionamento como uma maneira de criar laços com os clientes já conquistados, 

deixando-os mais próximos e, assim, integrando-os à realidade contínua da empresa.  

Para Gordon, (1998, p.31), “o marketing de relacionamento é o processo contínuo 

de identificação e criação de novos valores com clientes individuais e o compartilhamento 

de seus benefícios durante uma vida de parceria”. Sendo assim, o foco desse tipo de 

marketing não está em atrair novos clientes, mas aprimorar o relacionamento com os 

consumidores já conquistados. Para Las Casas (2001) o marketing de relacionamento é 

importante por se tratar de um processo de ida e volta, ou seja, com trocas mútuas de 

valor que podem despertar fidelidade e comprometimento nos consumidores. Para Keller 

e Machado (2006), a criação de relações mais longas e próximas das marcas com os 

consumidores faz com que essas empresas consigam fortalecer suas marcas.   

Contudo, as estratégias de marketing de relacionamento não se baseiam na relação 

genérica com um público massivo, mas estão focadas na proximidade com o consumidor 

para tratá-lo de forma diferenciada (PEPPERS E ROGERS,1994). Madruga (2010 p. 06) 

fala dessa característica e ressalta a importância da interação com o consumidor, pois, 

através dela é possível “desenvolver, especialmente para ele, um conjunto de valores que 

o levarão à satisfação e longevidade do seu relacionamento com a empresa”.  

 

2. O uso das plataformas Twitter e Facebook como ferramentas de relacionamento 

e engajamento com clientes 

 

Com a popularização da Internet, o número de usuários adeptos aos sites de redes 

sociais tem crescido de forma constante (GABRIEL, 2010) e as pessoas os utilizam por 

diversos motivos, dentre eles, para se relacionar com marcas e outros usuários 

(TORRES, 2009; PEREIRA, 2014). Por isso, é comum que, cada vez mais, as empresas, 

visando a aproximação de seus consumidores, estejam integrando as redes sociais às suas 

estratégias de comunicação (EHRENBERG & GALINDO, 2010). 

Segundo Recuero (2014), as redes sociais na Internet se configuram de forma 

diferenciada no ciberespaço devido à complexidade das relações, à multiplicidade dos 

espaços de diálogos e por permitir que as interações entre seus atores sociais sejam 

registradas. Para Boyd & Ellison (2008), o que torna esses espaços únicos não é a 

possibilidade de conhecer estranhos, mas sim a de manter ou estreitar laços com as 

pessoas do mesmo convívio social. Ao falar sobre esses espaços para conversação e 

relacionamento, Recuero (2014) cita os sites das redes sociais na Internet, como Twitter 
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e Facebook, e ressalta que esses meios não são redes sociais propriamente ditas, mas 

funcionam como um suporte, que interferem diretamente nas redes sociais que são 

formadas no ambiente digital.  

O Twitter5 é um site de rede social criado em 2006, em que usuários podem 

compartilhar mensagens curtas de até 140 caracteres, seguir e serem seguidos por outras 

pessoas e marcas (RECUERO, 2009), além de acompanhar, em tempo real, os assuntos 

mais falados do momento (NICOLAU, NOBRE, MENDES, & OLIVEIRA, 2009). O 

Facebook6 é um site de rede social criado em 2004, em que usuários podem criar perfis, 

se conectar a outras pessoas, publicar e compartilhar conteúdos (RECUERO, 2009), além 

de seguir e se relacionar com páginas públicas, geralmente criadas por marcas, sites e 

blogs de entretenimento, celebridades e portais de notícias. Para Recuero (2014) esses 

três recursos são elementos fundamentais para a conversação em rede, uma vez que eles 

permitem que as pessoas se expressem e iniciem diálogos.  

Tanto Twitter quanto o Facebook possibilitam que as marcas estejam presentes 

nas linhas do tempo dos usuários. Nesse contexto, Colares e Braga (2015, p.1) alerta que 

as empresas precisam ir além nas relações com seus seguidores. Segundo as autoras, as 

marcas precisam “chamar a atenção e interagir com cada um deles, criando um 

relacionamento que pode dar resultados bastante positivos”. Sterne (2011) aponta o ato 

de “ouvir” os consumidores nas redes sociais como importante fator para engajá-los e 

criar relacionamentos. Para o autor, é importante que as marcas acompanhem os 

comentários, tanto positivos ou negativos, deem importância àquilo que as pessoas dizem 

e reivindicam, se atentem ao comportamento dos usuários e às formas como interagem 

no ambiente digital e, só assim, dialoguem com eles. Segundo a visão do autor, é 

imprescindível que a marca entenda a importância dos usuários e se esforce para 

compreendê-los para, assim, iniciar uma conversação relevante.  

 

3. Interatividade e proximidade com consumidores para a criação de lovemarks   

 

Quando se fala sobre uma marca e seu respectivo fortalecimento, um aspecto 

importante a ser destacado está inserido no relacionamento que ela é capaz de criar entre 

empresa e consumidor, ao ponto de torná-lo parte atuante no processo de sua construção 

e consolidação (AAKER, 2014). Nesse sentido, o conceito de “marca fortalecida” pode 

                                                 
5 www.Twitter.com 
6 www.Facebook.com 
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se relacionar ao grau de proximidade que ela permite criar entre empresa e cliente, 

considerando que essa aproximação é capaz de gerar valor (SEMPRINI, 2006) e, assim, 

aumentar o desejo e interesse que o consumidor possui em se relacionar com a marca 

(TAVARES, 1998).  

Seguindo esse raciocínio, Lindstron, em 2007, ressaltou a interatividade como 

fator determinante para a aproximação entre marcas e clientes e afirmou “No futuro, as 

marcas pertencerão, cada vez mais, ao consumidor” (LINDSTRON, 2007, p. 18). Essa 

relação de pertencimento é correlata às ideias de Jenkins (2009), quando o autor disserta 

sobre uma era marcada, cada vez mais, por indivíduos que buscam serem vistos e tratados 

de forma mais horizontal, fator fundamental para a existência de uma “economia afetiva”, 

explicada pelo autor da seguinte maneira: 

 

A economia afetiva refere-se a uma nova configuração da teoria de 

marketing, ainda incipiente, mas ganhando terreno dentro da indústria 

das mídias, que procura entender os fundamentos emocionais da 

tomada de decisão do consumidor (...). Em vários sentidos, a economia 

afetiva apresenta uma tentativa de atualizar-se com os estudos culturais 

feitos nas últimas décadas sobre comunidades de fãs e envolvimento de 

espectadores (JENKINS, 2009, p.96). 

 

 

Para Jenkins (2009) essa economia afetiva é fundamental para fazer com que a 

marca conquiste consumidores apaixonados. Roberts (2005) cunha o termo “lovemarks”, 

ao nomear as marcas que se baseiam nas relações afetivas com seus consumidores para 

conseguirem deles lealdade e admiração. Segundo o autor, “as Lovemarks deste novo 

século serão as marcas e as empresas que criarem conexões emocionais e genuínas com 

as comunidades e redes com as quais se relacionam” (ROBERTS, 2005, p.60). Fournier 

(1998) já dizia ser possível as pessoas se relacionarem com as marcas de forma parecida 

à maneira em como se relacionam com pessoas mais próximas.  

Seguindo essa linha de raciocínio, Barcelos (2015) diz que a proximidade 

crescente entre marca e consumidor, pode gerar intimidade de marca. Para o autor, tal 

processo se acentua nos sites de redes sociais, considerando que as marcas estão 

personificando suas comunicações e também porque o processo interativo e constante das 

mídias sociais permite que se enxergue mais da personalidade da pessoa ou da equipe de 

pessoas que estão por detrás das marcas.  
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Diante disso, o próximo passo deste artigo é analisar o objeto de estudo escolhido, 

a Netflix, e entender como essa empresa tem feito para estreitar laços com seus 

consumidores e criar relacionamentos mais próximos.  

4. A Netflix  

O objeto a ser observado e analisado no presente trabalho trata-se da empresa 

Netflix, um serviço de streaming que disponibiliza, em diversos dispositivos, animações, 

documentários, filmes e séries para os seus assinantes. Fundada em 1997, nos Estados 

Unidos, a Netflix, inicialmente, tratava-se de um serviço de locação de filmes online, em 

que os DVDs eram enviados aos clientes através dos correios. Em 1999, a empresa 

criou uma assinatura mensal, em que os clientes podiam locar DVDs de forma ilimitada 

(BOWEN, DAIGLE, DION, & VALENTINE, 2014).  

Oito anos, depois em 2007, a  Netflix passou a oferecer seus produtos por meio de 

streaming e, seis meses após o lançamento, as visualizações da plataforma atingiram a 

marca de 10 milhões e três anos depois o serviço ultrapassou os 20 milhões de assinantes 

(CNN, 2014). Desde então, com um rápido crescimento, a empresa passou a expandir 

seus serviços por outros países e a criar conteúdo próprio para entreter seus seguidores.  

 

5. Metodologia   

O artigo utiliza parte dos dados coletados a partir das publicações realizadas pela 

Netflix, em seus perfis oficiais no Facebook e Twitter, do dia 01 de fevereiro de 2016 a 

31 de janeiro de 2017. Todas as publicações foram categorizadas em uma planilha geral 

de dados, mas o objetivo desse artigo é apresentar somente as principais observações 

acerca das práticas da empresa, caracterizadas, sobretudo, pelo cunho relacional e de 

engajamento com seus usuários. Além disso, este estudo apresenta análises e relaciona as 

práticas da marca aos principais conceitos apresentados nos capítulos de embasamento 

teórico.      

 

6. Análise de Dados: Estratégias de engajamento e de marketing de relacionamento 

da Netflix  

 

 

Durante o período de coleta de dados, foram registradas 683 publicações no 

Facebook e 5484 publicações no Twitter. Um aspecto geral percebido durante essa fase 
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de observação é que a Netflix costuma responder a alguns usuários após suas postagens. 

No Facebook, em cerca de 94% das publicações, a marca respondeu a pelo menos um 

seguidor nos comentários de uma respectiva postagem. Já no Twitter, a marca apresentou 

uma média de respostas aos seguidores quatro vezes maior que a média de publicações 

de conteúdo próprio. Dos 5484 tuites da marca, 1084 foram publicações regulares e, 

aproximadamente, 4400 foram respostas aos seguidores, ou seja, uma média de 12 

respostas por dia. Essas respostas, em ambas as redes sociais e em sua maioria, possuem 

um tom humanizado, humorado e leve, como no exemplo abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Exemplo de respostas dadas pela Netflix nos comentários do Facebook | Fonte: 

https://www.Facebook.com/ Netflixbrasil/videos/1299119133478210/ 
 

Responder com frequência ao usuário, com uma linguagem que se adeque à 

realidade do público e permita, assim, uma maior aproximação exemplifica as mudanças 

apontadas por Lewis & Bridges (2004), Jaffe (2008) e Jenkins (2009), quando os autores 

dissertam sobre como o empoderamento do consumidor, o surgimento das novas mídias, 

impulsiona as marcas a buscarem formas mais humanizadas para se aproximar do seu 

público.  Nesse sentido, foi possível perceber que a Netflix respondeu aos seus usuários 

como se tivesse sentimentos. Em muitos casos em que as pessoas alegaram estarem 

ansiosas, tristes, alegres, apaixonadas ou com sentimentos parecidos, a Netflix respondeu 

com palavras que denotassem que a marca também vivia sentimentos semelhantes. Como 

uma resposta a um usuário, no Facebook, no dia 31 de maio de 2016, quando, após um 

consumidor comentar sobre a ansiedade por um lançamento, a marca respondeu dizendo 

“Eu também estou ansiosa”.  

A estratégia da Netflix de demonstrar ter sentimentos semelhantes aos de seus 

seguidores exemplifica o que Fournier (1998) fala sobre a humanização de uma marca 

através de sentimentos e como isso pode permitir que as pessoas se relacionem com as 

empresas de uma maneira similar à forma como se relacionam com pessoas próximas. 
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Em algumas situações, foi observado também que a Netflix age de forma humanizada a 

partir das interações iniciadas por seus seguidores, respondendo a pedidos de casamento, 

a declarações de amor e se referindo à marca e ao serviço como “eu”. Em todas as 

situações observadas, foi possível perceber que, quando necessário, a marca utilizava 

palavras como minha, meu, sou, estou, quero, eu aceito, etc.  A Netflix também sempre 

afirmou seu gênero, alegando que é uma garota e assumindo em todo momento sua 

persona jovem e feminina. 

 

 

 

 

Figura 2:  Exemplo da Netflix afirmando seu gênero feminino 

Fonte:https://www.Facebook.com/Netflixbrasil/photos/a.218069644916503.55742.216630021727132/12

98046680252122/?type=3&theater 

 

E como fruto do trabalho de humanização e intimidade de marca feito pela Netflix, 

foi possível perceber, na grande parte das publicações observadas, que a marca possui um 

público no qual determinados consumidores sempre expressam amor e admiração pela 

empresa nas interações feitas nas redes sociais. No geral, as demonstrações de que a 

Netflix possui um público que “a ama” partiram de consumidores que agradeceram pela 

existência da marca, pela disponibilização de títulos, dentre outros benefícios que a 

Netflix possa oferecer ao seu público.  

Nas datas comemorativas, também foi possível perceber a existência de 

“lovemarks”. Como exemplo, pode-se citar um comentário realizado na publicação do dia 

das mães, feita no Facebook no dia 08 de maio, no qual uma usuária comentou que a 

Netflix era a sua “segunda mãe”. Outros indícios observados em relação a usuários 

amantes da marca foram os constantes pedidos de casamento e afins. No total, foram 114 

pedidos de casamento observados, como no exemplo a seguir.  
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Figura 3 - Post que exemplifica a relação dos usuários com a marca 

Fonte: https://www.facebook.com/netflixbrasil/videos/1065973473459445/ 

 

A Netflix também produz um constante conteúdo em que é necessário a interação 

do público para este acontecer de forma plena. Nesse sentido, foram observadas 

publicações diversas, dentre elas, enigmas, enquetes e perguntas que incitavam o 

engajamento do público. A tabela a seguir apresenta os posts coletados que se encaixam 

nesse aspecto:  

 

TABELA 1: Informações sobre posts interativos 

 

Tipo de post de 

interação 

Números de posts no 

Facebook 

Número de Posts 

no Twitter 

Enquete 8 12 

Pergunta 16 13 

Enigma 9 3 

Total 33 28 

Fonte: Pesquisa de Dados 

 

Algumas das publicações de interação relacionadas acima eram continuados, ou 

seja, possuíam uma pergunta preliminar e a resposta era publicada algumas horas depois, 

na mesma rede social. A exemplo da postagem a seguir, publicada, no Twitter e 

Facebook, no dia 24 de fevereiro de 2016, com a temática do filme “Clube da Luta”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exemplo de post interativo com sequência 

Fonte: https://web.Facebook.com/ Netflixbrasil/posts/1076689292387863:0?_rdc=1&_rdr 
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As interações das publicações citadas anteriormente podem ainda ser utilizadas 

para exemplificar outro ponto: na maioria das publicações que incitavam a participação 

dos usuários, a Netflix interagiu respondendo aos comentários dos seus seguidores, seja 

no Facebook ou no Twitter. Na maior parte das publicações, foi possível perceber 

respostas condizentes à temática e ao conteúdo da publicação. Também foi possível 

observar uma linguagem mais humanizada da marca em casos que existem reclamações 

ou questionamentos de seus seguidores. Geralmente, quando algum usuário reportava 

algum problema relacionado à plataforma, a marca respondia informando o link para o 

suporte técnico e, mesmo nesses casos, a marca mantinha a linguagem humanizada, 

dizendo algo como: “Entre em contato com o meu suporte”.  

Um caso comum observado durante o período de coleta diz respeito às 

reclamações ou dúvidas sobre a chegada de temporadas ou produtos novos na plataforma. 

Tais reclamações geralmente eram: pedidos para inserir produtos no catálogo ou mudança 

na forma ou frequência das publicações dos títulos. Em ambos os casos a marca 

demonstrava, quase sempre, objetividade e clareza nas respostas, dando informações 

sobre prazos ou, quando necessário, informando que não era possível inserir determinado 

produto no catálogo. Porém, em alguns casos mais complexos, a marca se propunha a 

responder com mais informações aos seus seguidores, como no caso de um vídeo 

publicado no Facebook, no dia 30 de agosto de 2016. Na postagem, a Netflix usava a 

descrição “A geração de pessoas que demora mais escolhendo o que vai ver, que 

realmente assistindo”. Entre diversos comentários positivos, surgiu um negativo, de um 

usuário que se queixava da obsolescência dos títulos. A Netflix, por sua vez, deu uma 

resposta com mais informações, porém, sem deixar de lado o tom e humanização já 

observados em outras respostas:  

 

 

 

 

 



 

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

 

 11 

Figura 5: Exemplo de resposta dada pela Netflix no Facebook a questionamento sobre títulos do catálogo 

Fonte: https://www.facebook.com/netflixbrasil/videos/1207611949295596/  

 

Ainda sobre esse tipo de questionamento, foi possível perceber que a marca 

adotou, no Twitter, uma forma diferenciada de responder a esse tipo de questionamento. 

Além das respostas mais comumente utilizadas, claras e objetivas, a marca se utilizava de 

GIF’s, montagens com cenas dos seus produtos e de um tom mais descontraído para 

responder aos seus clientes.  

A primeira imagem a seguir, publicado em 29 de fevereiro de 2016, representa 

bem esse tipo de estratégia. Na situação, um usuário do Twitter perguntou à marca o 

porquê da Netflix não transmitir a série Game Of Thrones e a marca utilizou um GIF de 

uma cena da série Better Call Saul, na qual o personagem fazia um sinal de “aspas” com 

a mão e brinca sobre o conflito de interesses, como mostrado na primeira imagem a seguir. 

Na segunda imagem, em uma resposta dada no Facebook, no dia 30 de junho de 2016, a 

marca demonstra interesse em explicar ao usuário que, apesar de não atualizar alguns 

títulos, a marca trabalha para inserir novidades em sua plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exemplo de resposta dada pela Netflix no Twitter a questionamento sobre títulos do catálogo 

Fonte:https://twitter.com/NetflixBrasil/status/702130867947220992 
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Figura 7: Segundo exemplo de resposta dada pela Netflix no Facebook a questionamento sobre títulos do 

catálogo 

Fonte:https://web.Facebook.com/ Netflixbrasil/posts/1079773372079455:0?_rdc=1&_rdr 

 

Seja de uma maneira mais formal ou informal, foi possível perceber que a Netflix 

demonstrou preocupação com as reclamações dos consumidores e buscou responder de 

forma clara aos seus seguidores, de acordo com o contexto. Como Jenkins (2009) já 

apontava esse tipo de atitude como tendência na era digital, em que se é possível perceber 

o surgimento de uma “economia afetiva”, em que as empresas encontram maneiras de se 

adaptar às novas mudanças e exigências do consumidor contemporâneo.  

  

Considerações finais  

 

Um aspecto neste artigo diz respeito às mudanças ocorridas no comportamento do 

consumidor e, por consequência, na forma como as marcas executam suas ações de 

relacionamento com ele. Nesse sentido, os dados coletados permitiram inferir que a 

Netflix executa suas ações de relacionamento e engajamento com o consumidor 

considerando essas mudanças, uma vez que a marca interage e dialoga com seu público 

nas redes sociais e demonstra preocupação com a opinião demonstrada por muitos 

usuários.  

Esse aspecto ficou perceptível, sobretudo, no volume de respostas dadas pela 

marca aos seus seguidores nas plataformas. Embora a Netflix não tenha respondido a 

todos os comentários no Facebook ou menções no Twitter, na maioria dos dias foi 

possível notar que a marca se preocupou em interagir com seus seguidores. Tanto que o 

número de respostas aos seguidores no Twitter foi quatro vezes maior em relação ao 

número de postagens com conteúdo próprio.  
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Todavia, nem sempre “responder aos seguidores” significa se relacionar com os 

mesmos. Como abordado na fundamentação teórica dessa pesquisa, marketing de 

relacionamento também envolve aspectos como criação de valor, trocas simbólicas e 

ações que visam envolvimento mais duradouro com mais proximidade e diálogo. 

Considerando esses aspectos, com a coleta e análise de dados, foi possível perceber que 

o grande volume de respostas feitas pela Netflix é apenas um pilar das várias ações 

praticadas pela marca para construir relacionamento com seu público, uma vez que a 

marca demonstrou interesse pela opinião dos seus seguidores, respondeu a 

questionamentos de forma transparente (no que diz respeito à chegada de novos produtos) 

e, acima de tudo, promoveu o diálogo em suas redes sociais se posicionando de forma 

humanizada e horizontal.  

Conforme mostrado nos dados coletados, esse processo de humanização foi 

perceptível não apenas na persona e na linguagem utilizadas pela marca, mas também na 

forma como ela dialoga com seu público. A Netflix é uma marca que se posiciona nas 

redes sociais como uma figura feminina, divertida, viciada em séries, que possui 

sentimentos e é transparente ao demonstrá-los. A marca adequa sua linguagem e 

comunicação conforme a interação do seu público, por isso, quase sempre, foi possível 

perceber diálogos contextualizados e condizentes à linguagem dos seus interlocutores.  

Essas diversas formas de respostas aos usuários, por mais mutáveis que elas 

possam parecer, revelam a solidez que a marca possui em estabelecer uma comunicação 

dialógica capaz de se adequar ao contexto de cada processo comunicativo estabelecido 

nas mídias sociais. A Netflix em ambas as plataformas é “menina”, divertida, 

transparente, acessível e atenciosa. E, a partir dessas estratégias, foi possível perceber 

indícios da existência de um público que, na maioria das vezes, se demonstra apaixonado 

pela marca.  
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