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Resumo 

 

 O presente trabalho pretende mostrar a influência da Netflix e de outros serviços de 

entretenimento sob demanda, no modelo tradicional de TV a cabo e TV por assinatura. O 

foco é demonstrar como as novas plataformas digitais têm influenciado o público e 

modificado o modelo tradicional da televisão brasileira. Para ajudar a elucidar tais hipóteses 

vamos utilizar como referencial teórico os autores: Marshall McLuhan, Stuart Hall teórico da 

comunicação, Lucia Santaella e Pierre Lévy. A metodologia escolhida para o 

desenvolvimento do trabalho é a pesquisa bibliográfica e documental dos autores citados 

anteriormente, assim como, outras pesquisas científicas da área da comunicação. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

As evoluções tecnológicas possibilitaram um mundo com diversas opções de 

entretenimento, essas mudanças fizeram com que os jovens tivessem novos desejos e 

produziram uma forma diferente deles se relacionarem, baseado no vínculo criado em 

plataformas de interação social, como Instagram, Facebook e Youtube. Dessa maneira, é 

perceptível que os gostos e expectativas, ao decorrer dos anos, mudaram com uma 

velocidade assustadora e os veículos que tem a capacidade de analisar melhor os 

interesses do grande público e se adaptar a eles, desafiando a lógica pré-estabelecida, sai 

na frente, e tem a chance de se destacar em um mercado tão concorrido.  

Por isso, a Netflix está agradando tanto o público, em contra partida, existem 

também os serviços de streaming que são um dos frutos de todo esse desenvolvimento, 

esses serviços surgiram como uma nova plataforma para disponibilizar conteúdo dos mais 

variados segmentos. 
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 O nosso propósito com essa pesquisa é compreender se realmente todas essas 

novas plataformas digitais, frutos da evolução tecnológica, tem influenciado e modificado 

o modelo tradicional da televisão brasileira. Para isso iremos utilizar algumas hipóteses 

que podem ajudar a esclarecer essa dúvida. A primeira diz respeito as expectativas do 

público jovem, se eles esperam uma programação mais flexível, que possa ser assistida 

em qualquer momento e lugar. A segunda, aborda o desenvolvimento e popularização da 

internet e smartphones, que criaram novas possibilidades de criação e disponibilização de 

conteúdo áudio visual.  

Para ajudar a elucidar tais hipóteses vamos utilizar como referencial teórico os 

seguintes autores: Marshall McLuhan, teórico da comunicação, criador do conceito de 

aldeia global, do mundo conectado. Stuart Hall, teórico da comunicação, que fez parte da 

corrente dos estudos culturais e tinha o olhar voltado para as transformações sociais e 

culturais. José Bonifácio, mais conhecido como Boni, executivo e diretor de televisão, 

que também participou da criação de um dos maiores impérios midiáticos do mundo, o 

Grupo Globo. A obra de Lucia Sataella: Comunicação e pesquisa projetos para mestrado 

e doutorado, também foi uma leitura base para a elaboração da estrutura do artigo, além 

de Pierre Lévy, filósofo e sociólogo que pesquisa as alterações no comportamento 

humano impulsionadas pelo avanço tecnológico. 

A metodologia escolhida para desenvolvimento do trabalho é a pesquisa 

bibliográfica e documental dos autores citados anteriormente, bem como de outras 

pesquisas científicas pertinentes a essa área de estudo. 

Ao decorrer da investigação, ficou perceptível que a maioria dos serviços de 

streaming vão ao encontro dos interesses de uma nova geração, acostumada ao 

imediatismo e a velocidade. Essa geração, conta com rotinas diferentes e pessoas que já 

não tem interesse pela grade engessada e pouco interessante da TV aberta.    Pois, nem 

sempre é possível estar na frente da televisão de segunda a sábado às 21 horas da noite 

para assistir seu programa preferido, como os nossos avós faziam de forma quase 

religiosa. Também não está sendo mais viável assinar um pacote de TV a cabo, que custa 

caro, entregando uma centena de canais, quando na verdade o telespectador só tem 

interesse em assistir quatro ou cinco canais. Agora o público quer um conteúdo para 

chamar de seu. Todos esses fatores fazem com que os tradicionais modelos de 

programação, venda e disponibilização dos conteúdos da TV aberta e a cabo mudem, 

tentando se adaptar a essa nova realidade de um mundo multimídia. Ao final, de todo o 
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processo de pesquisa e análise esperamos comprovar ou não a real influência da Netflix 

e dos outros serviços de streaming, na mudanças e evoluções da TV aberta e dos canais a 

cabo.  

         

2. TELEVISÃO BRASILEIRA  

2. 1 - INÍCIO DA TV NO BRASIL 

 

 A Netflix surgiu como rival da TV aberta, impactando diretamente no modelo de 

negócio dos canais mais assistidos no Brasil. Antes de mostrar que influência é essa, 

vamos entender como foi o início da TV brasileira. A TV aberta tem um grande poder de 

abrangência, sendo o meio de comunicação mais popular do país, detendo assim o poder 

de modificar alguns elementos culturais da sociedade como moda, estilo de vida e até 

dialeto.  

 Segundo José Bonifácio, renomado executivo de televisão, em seu livro intitulado: 

Boni, o modelo de televisão brasileiro tem algumas diferenças se comparado aos do 

exterior. “ O modelo de negócio da televisão brasileira é único. Difere do modelo norte-

americano, embora ambos tenham a mesma origem: o rádio. ” [...]. (OLIVEIRA 

SOBRINHO, 2011.). A televisão brasileira teve início nos anos 1950, idealizada pelo 

então empresário de comunicação dono dos Diários Associados, Assis Chateaubriand. A 

primeira transmissão televisiva no Brasil aconteceu em 18 de setembro de 1950, nos 

estúdios da TV Tupi, primeira e até então única emissora de televisão nacional. Essas 

primeiras transmissões eram muito difíceis de serem feitas, pois tudo era ao vivo, o que 

exigia sincronia e muito treinamento de todos os envolvidos. Poucos tinham a 

oportunidade de acompanhar os programas, e no início só existiam 200 televisores em 

todo o território nacional. Esses televisores foram trazidos por Chateaubriand do exterior, 

e a maioria deles foi entregue aos membros da elite econômica. Ele também importou 

alguns poucos transmissores dos Estados Unidos, a pequena quantidade desses 

equipamentos prejudicou a disponibilização em grande escala da programação.   

Ainda na década de 1950, receptores começaram a ser produzidos em território 

nacional. Os preços eram muito elevados e dificultavam a aquisição, mas aos poucos o 

número de residências com televisores foi aumentando e a mesma foi se popularizando. 

A partir dos anos 1960, outras emissoras começaram a surgir: TV Excelsior, Globo, 

Bandeirantes, Record e TV Cultura. Todas elas começaram a se organizar de uma forma 
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mais empresarial, vendendo os intervalos entre um programa e outro para propagandas 

publicitárias, fortalecendo seus caixas e podendo alçar voos ainda maiores.   

Com mais recursos para investimento, os canais de televisão começaram a investir 

em projetos mais ambiciosos, criando novas produtos que deixassem suas programações 

mais atrativas. A chegada da transmissão por satélite tornou-se mais viável, e algumas 

emissoras começaram a pensar um modelo de comunicação em rede, em uma 

programação nacional onde o mesmo jornal, a mesma novela, enfim, qualquer conteúdo 

pudesse ser visto de norte a sul e de leste a oeste, simultaneamente.  

 
Em 1957, ao voltar do meu estágio nos Estados Unidos, estava claro para mim 

que a operação em rede era o único caminho possível para melhorar a produção, 

permitir o aumento dos investimentos em tecnologia, e diluir os custos, 
oferecendo às agências e aos anunciantes um veículo audiovisual de abrangência 

nacional. (OLIVEIRA SOBRINHO, 2011, p. 190). 

 

É claro que nesse modelo de televisão em rede, as respectivas programações locais 

devem ser respeitadas, pois não se pode abrir mão por completo de uma programação que 

leva em consideração as particularidades culturais de cada estado ou região. 

Aconteceu o marco televisivo da década de 1970, por causa do início da 

transmissão em cores. “Em 1970, as emissoras de poll testaram o sistema PAL-M, 

transmitindo a Copa do Mundo do México, em cores, vista somente pelos poucos que 

possuíam televisores coloridos, de fabricação americana”[...]. (OLIVEIRA SOBRINHO, 

2011.). Como toda tecnologia nova e produzida fora do Brasil, os primeiros televisores 

em cores eram artigo de luxo, pouquíssimas pessoas, com grande poder aquisitivo podiam 

comprar um equipamento desses na época.  

Nos anos 1980, TV Tupi e TV Excelsior encerraram suas operações. Suas licenças 

foram concedidas ao SBT, que anos depois se tornou uma das quatro maiores emissoras 

brasileira. A Rede Manchete, emissora que teve alguns lapsos de sucesso, encerrou suas 

atividades em 1999, dando lugar à Rede TV.   

Ao longo dos anos 1990, todas essas TVs se consolidaram como as mais assistidas 

do nosso país, lutando, dia após dia, por cada ponto de audiência, todas elas tiveram sua 

importância para o desenvolvimento do sistema televisivo brasileiro. 

 

 

 



 

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

 

 

 

2. 2 PRINCIPAIS EMISSORAS  

 

A Globo, emissora brasileira de maior sucesso nacional e internacional se 

consolidou como líder de mercado, emplacando sucessos na transmissão de esportes, 

humor, filmes e programas de auditório, mas o maior sucesso da emissora são os 

telejornais e as novelas. A teledramaturgia feita pela emissora se tornou parte da cultura 

brasileira.  

 

No Brasil, a novela diária surgiu primeiro no rádio, e em 1963 apareceu na 

televisão, quando Edson Leite lançou 2-5499 Ocupado. No entanto, foi O Direito 
de Nascer que consolidou definitivamente o gênero na televisão e Beto Rockfeller 

que trouxe a novela para a nossa realidade. Mas a novela brasileira como é 

conhecida hoje nasceu e foi de aprimorando na TV Globo.  (OLIVEIRA 

SOBRINHO, 2011, p. 190).  

 

O SBT investiu nas novelas mexicanas e em conteúdo mais leves, como os 

programas infantis e populares, entre eles, o famoso seriado Chaves. A Bandeirantes, tem 

o jornalismo como o seu carro chefe com programas policiais e telejornais com âncoras 

populares. A Rede Record cresceu nos últimos anos, apostando atualmente nas novelas 

com temáticas religiosas e nos programas de auditório, com apresentadores que já 

passaram por outros canais, como é o caso de Xuxa e do Gugu. As outras emissoras não 

têm grandes destaques em suas programações.  

Embora o conteúdo dessas emissoras tenha sido muito aceito pela população ao 

longo de todas essas décadas, nos últimos anos, o público não só se cansou da 

programação dos grandes canais, mas também foi apresentado a algo novo, com a 

praticidade de assistir o programa preferido no horário em que quiser, não 

necessariamente em frente à TV, podendo assistir no computador, no tablet e no celular. 

Essas qualidades são apresentadas pela Netflix e por outros serviços de Streaming, 

com conteúdo On Demand. Essas novas necessidades do público são decorrentes dos 

efeitos da globalização, como descreveu Stuart Hall na sua obra, A Identidade Cultural 

na pós modernidade: “a aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o 

mundo é menor que as distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado lugar 

têm um impacto imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância” [...]. 

(HALL, 1999, p. 69).    

O lugar comum em que a televisão brasileira se colocou, somado às novas 

tecnologias e aos novos modelos de vida, colocam em xeque a soberania e existência da 
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televisão, embora o diretor televisivo Boni, não acredite no fim da TV: “Sempre ouvi que 

o rádio acabaria com os jornais, que o cinema acabaria como o teatro, que a televisão 

acabaria como o rádio e que a internet seria um míssil que destruiria isso tudo de uma só 

vez. Nada disso aconteceu. A verdade é que nada morre. Tudo se transforma” [...]. 

(OLIVEIRA SOBRINHO, 2011).  

Essas novidades exigem dos canais tradicionais a capacidade de atualização e 

reformulação dos seus produtos atendendo às novas expectativas de um público ansioso, 

sedento por novidade e interatividade. “O termo “interatividade” em geral ressalta a 

participação ativa do beneficiário de uma transação de informação. ” [...]. (LÉVY, 1999).  

 

2.3 HISTÓRIA DA TV A CABO NO BRASIL 

 

O desejo de produzir e disponibilizar conteúdo mais segmentado não é uma 

invenção e vontade exclusiva da Netflix, nem de outros serviços sob demanda. A TV a 

cabo, anos antes de toda essa evolução, já tinha começado a segmentação de conteúdo 

como uma de suas principais bandeiras.  

A TV a cabo surgiu durante os anos 1940, nos Estados Unidos, no início ela 

transmitia apenas a programação dos canais de TV aberta, com antenas mais sensíveis, 

que permitia a chegada do sinal em regiões mais afastadas.  

No Brasil esse modelo começou a ser adotado durante a década de 1980, de forma 

tímida com poucos canais, na época apenas dois CNN e MTV. Em 1989, o novo modelo 

de negócio foi oficialmente regulamentado pelo governo, fator que possibilitou um 

investimento maior no segmento a partir de meados de 1990. Em 1991, grandes grupos 

midiáticos ingressaram no setor.  

A maior protagonista foi a Globosat, “A Globo, por intermédio da Globopar, 

entrou no projeto financiando 60% e adotamos o nome de Globosat. ” [...] (OLIVEIRA 

SOBRINHO, 2011). A empresa gerencia a maior parte dos canais brasileiros na TV 

fechada, incluindo Sportv, Multishow, Globo News, Telecine, GNT, entre outros.  

 

Em fins de 1991, entramos no ar com quatro canais, cujos nomes foram dados 

por mim: Telecine, para cinema; Multishow, para músicas e eventos; Top Sport 
depois mudado para Sportv; e GNT (Globo News Television), a princípio, um 

canal de documentários e, posteriormente, com o crescimento do mercado, 

voltado para notícias. Como o GNT se fixou, apareceu a necessidade de se criar 

um canal exclusivamente de notícias e então surgiu a Globo News, fazendo com 
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que o primeiro objetivo do GNT - que hoje opera como canal feminino - fosse 
deixado de lado.  (OLIVEIRA SOBRINHO, 2011, p. 190).  

 

Esses canais são responsáveis pela produção da maior parte do conteúdo nacional 

exibido na TV a cabo. Na época quem figurava como concorrente era a TVA 

disponibilizando a programação do Cartoon Network, ESPN, CNN e outros.  

Ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000, a variedade de canais, 

principalmente internacionais, foi aumentando, assim como o número de assinantes que 

aumentava ano a ano. Também durante os anos 2000 vimos a multiplicação do número 

de distribuidoras, empresas que vendem os pacotes de TV a cabo, fazendo a ligação entre 

as produtoras de conteúdo e os telespectadores. No início, a distribuidora que dominava 

o mercado quase sem concorrência era a Directv. Atualmente, temos uma infinidade de 

empresas que vendem esses pacotes, algumas dela tem origem no ramo da telefonia, tais 

como: Vivo, Claro, Sky, NET entre outras.  

É claro que todos os serviços oferecidos pela TV, principalmente aberta, podem 

ser melhorados quando o projeto de televisão digital for realmente implementado e estiver 

em funcionamento. Infelizmente a televisão digital, ainda não é uma realidade para todos, 

ela traria novas possibilidades e muitas opções para os telespectadores como disse Pierre 

Lévy no seu livro, Cibercultura: “No caso da televisão, a digitalização poderia aumentar 

ainda mais as possibilidades de reapropriação e personalização da mensagem ao receptor: 

escolha da câmera que filma um evento, possibilidade de ampliar imagens, alternância 

personalizada entre imagens e comentários, seleção dos comentários etc.” (LÉVY, 1999).     

 

3. NETFLIX 

3.1 HISTÓRIA DA NETFLIX 

       

        Para entender qual a importância e relevância de estudar as novas formas de 

comunicação proporcionadas pela tecnologia, é preciso compreender como aconteceu o 

início dos serviços de streaming no mundo. Para isso, vamos observar como foi o 

princípio da Netflix, alvo principal da pesquisa. A intenção é analisar o que impulsionou 

a criação dessa plataforma, quais as evoluções que foram apresentadas durante todos os 

seus anos de existência, até que a empresa se tornasse a líder de mercado como é 

atualmente. 
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        A Netflix foi fundada 1997, pelos seus idealizadores Reed Hastings e Marc 

Randolph. A ideia surgiu após Reed Hastings ter que pagar 40 dólares de multa por ter 

esquecido de devolver no prazo correto um filme que ele havia alugado. Naquele 

momento ele identificou que essa relação entre locadoras e clientes estava ultrapassada. 

O início dos trabalhos da Netflix aconteceu em 1998, e na época a empresa tinha um site 

onde os clientes selecionavam um filme de seu interesse e recebiam a mídia, o DVD, 

escolhido na sua residência pelos correios, uma espécie de delivery de filmes, facilitando 

muito a vida de milhares de consumidores, foi um verdadeiro sucesso com mais de 1 

bilhão de DVDs despachados. Esse fator diferenciou o serviço da empresa das demais 

concorrentes existentes no mercado, uma opção que mesmo com toda a evolução 

tecnológica, ainda está disponível para assinantes residentes no Estados Unidos. 

        Em 1999, a Netflix inovou mais uma vez criando um novo produto, uma 

assinatura, que dava ao cliente o direito de alugar de forma ilimitada e por tempo 

indeterminado qualquer filme do catálogo. Já nos anos 2000, preocupados em criar 

elementos que agradassem os mais variados tipos de cliente eles lançaram um sistema de 

classificação de conteúdo, o que possibilitou uma personalização de conteúdo baseada 

nas preferências de cada cliente. 

        Ao longo dos anos, a empresa teve várias conquistas marcantes, e a principal delas 

foi em 2007, ano em que a gigante do entretenimento começou a transmissão online, de 

filmes e seriados, como conhecemos hoje. Isso possibilitou com que milhões de 

assinantes tivessem acesso a todo o acervo de filmes, séries e documentários de forma 

instantânea, 24 horas por dia 365 dias por ano com um simples acesso à internet, 

assemelhando-se ao modelo de TV na web descrito por Bittencourt no seu livro. 

 
A TV na web é composta por vídeo e áudio disponíveis através de uma conexão 
via internet, esses produtos audiovisuais podem ser assistidos através do monitor 

de um computador, da tela de um televisor convencional (através de um 

decodificador) ou por dispositivos móveis como telefones celulares e Ipods. 
(SIMÕES; BITTENCOURT, 2010, p. 79). 

 

Durante os anos seguintes, a empresa firmou acordo com várias empresas líderes 

de mercado no segmento de tecnologia, como Sony, Microsoft, Nintendo, Apple entre 

outras, possibilitando que o aplicativo da marca viesse instalado de fábrica nos 

equipamentos produzidos por essas empresas citadas como: o Playstation, Xbox, Iphone, 

Ipad e Smart Tvs, disseminando cada vez mais a Netflix. Na sociedade moderna essa é 
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uma estratégia muito inteligente e pertinente, pois hoje o mundo é interligado, como 

explica Marshall McLuhan, no livro Revolução na Comunicação.  

 
Os meios eletrônicos de comunicação do homem pós-letrado contraem o mundo, 
reduzindo-o às proporções de uma aldeia ou tribo onde tudo acontece a toda gente 

ao mesmo tempo: todos estão a par de tudo o que está acontecendo, no minuto 

em que acontece. (MCLUHAN; CARPENTER  1974, p.16).  

 

          As operações da empresa começaram em território nacional em 2011, com 

poucas opções de filmes e séries, mas com valores de pacotes bem atrativos, custando a 

partir de R$15 por mês, aumentando ano após ano o seu número de assinantes. O mercado 

brasileiro é tão bem visto que diretores, atores, e roteiristas que brasileiros têm sido 

contratados para desenvolverem projetos junto à companhia. Recentemente foi lançado o 

primeiro projeto nacional desenvolvido para a plataforma, a série 3%.  Após 2012, a 

companhia investiu fortemente na expansão internacional dos serviços oferecidos, e 

atualmente a empresa está presente em mais de 190 países, com mais de 40 milhões de 

assinantes fora do Estados Unidos. 

 

3.2 CONCORRENTES 

 

Ainda existe muito espaço para crescimento dos serviços de entretenimento sob 

demanda no Brasil e no mundo. Sabendo dessa oportunidade existente no mercado várias 

outras empresas, além da Netflix, lançando seus serviços.  Um exemplo disso é a Amazon 

Prime Video que antes só funcionava nos EUA, Japão, Áustria e Reino Unido, chegou 

em 2016 ao Brasil com um catálogo bem atrativo. O valor da assinatura varia de R$ 10,00 

a R$19,90. O serviço pode ser acessado através de dispositivos móveis como celulares, 

smart TVs e através do site PrimeVideo.com. Uma funcionalidade interessante da 

Amazon, é que os filmes podem ser baixados para serem assistidos também sem internet. 

Outro concorrente, que também chegou ao mercado nacional é o HBO Go, que 

foi lançado recentemente pelo canal a cabo HBO, oferecendo produções originais, assim 

como seus concorrentes, as produções podem ser vistas na internet por meio de 

dispositivos móveis tablets, celulares e computadores. Por enquanto essa plataforma só 

está disponível em cinco estados Brasília, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Bahia, e 

o valor cobrado é um pouco maior R$34,90 mensalmente.  
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 Os valores cobrados pela Netflix e por todas as suas concorrentes listadas acima, 

são inferiores aos preços cobrados pelos pacotes mais básicos de qualquer operadora de 

TV a cabo, o que faz com que esses serviços sejam mais acessíveis para milhões de 

pessoas que querem pagar menos, principalmente tendo em vista a situação de crise 

econômica que o país vive. Além disso, essas novas tecnologias e modelos de serviços 

tem a capacidade de gerar uma relação mais próxima, de verdadeira paixão com seu 

público, um novo comportamento estabelecido pelas relações tecnológicas. Como explica 

Pierre Lévy no seu livro, As Tecnologias da Internet: o futuro do pensamento na era da 

informática: “Da mesma forma que ficamos apaixonados por uma moto, um carro ou uma 

casa, ficamos apaixonados um computador, um programa ou uma linguagem de 

programação. ” [...]. (LÉVY, 1993, p. 56).  

É claro que ainda existe uma parcela de telespectadores mais conservadores que 

preferem os modelos tradicionais de TV aberta e a cabo, mas a parcela mais volumosa do 

público se diz aberta a novas experiências e mudanças sugeridas pelas novas empresas do 

ramo audiovisual. Realizamos uma pesquisa qualitativa, que foi respondida por 22 

estudantes universitários, com idade inferior a 30 anos.  

Como Santaella explicou, sobre a pesquisa qualitativa que é a “que ressalta as 

significações que estão contidas nos atos e práticas. ” [...]. (SANTAELLA, 2001 p. 145).  

Os resultados mostram que 77,3% dos entrevistados tem TV a cabo em casa.  

 

 

Gráfico 1 – Percentual de pessoas com TV a cabo em casa. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Desses que disseram ter TV a cabo em casa, mais de 50% afirmaram assistir no 

máximo 10 canais do pacote de TV a cabo.  
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Gráfico 2 – Quantidade de canais assistidos pelos assinantes. Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Além disso, 45,5% dos entrevistados confirmaram que trocariam seus pacotes de 

TV a cabo pela assinatura da Netflix, 27,3% responderam que talvez fizessem essa troca, 

enquanto apenas 27.3% afirmaram que a TV a cabo é insubstituível.  

 

 

Gráfico 3 – Percentual de entrevistados dispostos a trocar TV a cabo pela Netflix. Fonte: Elaborado 

pela autora. 

 

Entendemos que todos esses dados obtidos através da pesquisa, confirmam o 

potencial da Netflix e de outros serviços de streaming, que têm a preferência da maioria 

dos entrevistados. Ficou claro que um pacote com 100 canais é um exagero e não atende 

à necessidade dos clientes, que em média assistem no máximo a 10 canais. É claro que 
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não podemos desprezar a opinião da minoria que prefere os modelos mais tradicionais de 

programação. No geral as respostas ratificam a ideia de que a Netflix e os serviços on 

demand podem sim, tomar o lugar de muitos canais a cabo.  

     

3.3 A INFLUÊNCIA NOS CANAIS ABERTOS E A CABO 

 

 Nos últimos anos, os canais de TV aberta e a cabo vêm tentando se atualizar, 

evitando a fuga dos seus telespectadores para outros concorrentes como a Netflix. A 

empresa americana se notabiliza e ganha cada vez mais adeptos por produzir conteúdo de 

qualidade, disponibilizando seus produtos sob demanda em um ambiente 

multiplataforma, nos smartphones, Notebooks, Smartvs e em outros equipamentos. Cada 

vez mais a Netflix diversifica seu conteúdo, atendendo aos mais variados gostos, das mais 

variadas classes sociais e faixa-etárias.  

Mesmo com a hegemonia da Televisão, a internet e os serviços encontrados nela 

vêm ganhando seu espaço a passos largos. Analisando essas mudanças, todos os canais 

mais tradicionais já lançaram novos serviços e plataformas, tentado se adaptar a esse novo 

cenário. Segundo Boni, diretor de televisão em sua biografia, a grade televisiva não vai 

existir no futuro como conhecemos hoje. “Depois, tudo o que for possível ser visto irá 

para o catálogo do VOD (Vídeo on demand) e saíra das grades de programação, que irão 

para o espaço” [...] (OLIVEIRA SOBRINHO, 2011). 

SBT, Band, Record e Globo já têm seus aplicativos que dão a possibilidade de o 

público assistir o conteúdo dos programas de cada emissora, mesmo fora do horário de 

exibição deles na grade do canal. De todos esses aplicativos, o que ganha mais de destaque 

é o Globo Play. Esse destaque não advém da liderança da emissora Globo no mercado, 

mas sim das funcionalidades que essa nova plataforma oferece. O aplicativo permite que 

o telespectador acompanhe a programação ao vivo direto de um computador ou 

dispositivo com sistema operacional Android ou IOS, com acesso à internet. Outro trunfo 

que diferencia o Globo Play dos demais é a produção de conteúdo exclusivo para a 

plataforma e a disponibilização de episódios de algumas séries das emissoras antes da 

estreia em rede nacional. Essas funcionalidades mais avançadas são exclusivas para 

assinantes.   
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Por um lado, o utilizador pode ter disponível num único sistema capacidades de 
informação, de comunicação e de entretenimento, melhorando as aptidões que 

cada um destes media disponibiliza de per si. No entanto, talvez a maior 

vantagem esteja relacionada com a independência espaço-temporal que estas 
soluções permitirão. As capacidades de interatividade possibilitadas pela junção 

da Web à televisão, pressupõem, à partida, que o utilizador terá um maior grau 

de liberdade (quanto mais não seja do ponto de vista temporal) no acesso aos 

conteúdos disponibilizados. Por outro lado, a abrangência geográfica da internet 
(que se perspectiva cada vez mais global) possibilita independência espacial. 

(ABREU, 1999, p. 4). 

 

Os canais da TV a cabo também não ficam atrás, a grande maioria deles tem seus 

aplicativos e suas plataformas, que possibilitam assistir à programação dos canais por 

outros mecanismos que não a televisão. No caso da TV fechada, existem algumas 

particularidades interessantes, pois empresas como a HBO e Esporte Interativo, oferecem 

opções de assinaturas que independem da intermediação de transmissoras como Vivo e 

Sky por exemplo. Qualquer pessoa pode assinar o HBO GO ou Esporte Interativo Plus, 

sem a obrigatoriedade de assinar um pacote com mais de 100 canais, ou seja, as 

plataformas podem ser contratadas individualmente.  

 

Foto 1 – Família aproveita vários serviços de streaming. Fonte: Imagem da internet.  

 

Essa nova possibilidade pode representar um marco no mundo da TV por 

assinatura. Provavelmente essa atitude de oferecer serviços individuais não vai acabar 

com os canais fechados, mas pode representar o início de um novo modelo de negócio, 

pois se imaginarmos um futuro onde cada canal ofereça seu produto de forma individual, 

o modelo de venda de pacotes de TV pode ser extinto, ou melhor substituído por essa 

nova possibilidade.   
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Conclusão 

 

O problema inicial da pesquisa era: as novas plataformas digitais têm influenciado 

o público e modificado o modelo tradicional da televisão brasileira? Ao decorrer da 

investigação ficou notório que nos últimos anos têm acontecido mudanças no formato de 

consumir televisão, tanto no Brasil como no mundo. As emissoras brasileiras têm 

oferecido novas programações, assim como a TV a cabo aumentou o número de canais e 

consequentemente trouxe mais oferta de conteúdo, os modelos mais novos de smart TV 

também já contam com as próprias lojas de aplicativos, tudo isso para agradar os tipos 

mais diversificados de público. 

A televisão, internet e os serviços encontrados nela vêm ganhando seu espaço a 

passos largos, percebendo essas mudanças os canais mais tradicionais já lançaram novas 

plataformas tentando se adaptar a esse novo cenário e a Netflix empresa estadunidense 

também faz parte dessa nova era.  

Uma pesquisa feita pela Ericsson com 23.000 pessoas em 23 países, inclusive no 

Brasil, mostra que 75% delas utilizam serviços como a Netflix. Esse número só fica atrás 

de 77% que dizem ver TV aberta ou paga mais de uma vez por semana. Porém, o número 

de pessoas que utilizam mais serviços de streaming vem aumentando sucessivamente. 

Mudanças vêm ocorrendo nesse cenário e o próprio presidente da Netflix Reed 

Hastings acredita que o aparelho de TV, em um futuro não muito distante, será como um 

grande Ipad pendurado na parede, ou seja, cada dia mais as emissoras tem se desdobrado 

para oferecer autonomia e liberdade para o público. 

Sendo assim de acordo com a hipótese levantada, inicialmente, constatamos que 

a busca pelo imediatismo dessa geração realmente vem aumentando o uso dos serviços 

de streaming, então, é perceptível que mudanças têm sido feitas tanto pelas emissoras 

abertas quanto as pagas e também estão modificando a programação, para garantir o 

público já existente e dessa forma também ganhar mais assinantes. A pesquisa que foi 

realizada com jovens universitários também esclareceu que a expectativa do público é por 

uma programação mais flexível, que possa ser assistida em qualquer momento e lugar.  
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