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Resumo 
 
O Netflix é uma plataforma que disponibiliza, por meio do streaming, um vasto             
catálogo de filmes e séries sem comerciais para seus assinantes. Este artigo pretende             
analisar por meio de pesquisas e entrevistas, o produto, Netflix, e o sujeito, os              
consumidores de materiais audiovisuais online. O objetivo é entender como essa forma            
de transmissão, que evita a necessidade de downloads, está alterando a distribuição de             
conteúdos audiovisuais.  
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Corpo do trabalho: 
 

É comum ouvir que a cada dia que passa a sociedade torna-se mais imediatista e               

impaciente, e pode-se dizer que isso está relacionado com o uso das tecnologias da              

informação e comunicação, que está avançando progressivamente. Isso faz com que           

todos esperem retornos instantâneos em suas ações. 

Dentro desse contexto, a distribuição de conteúdo audiovisual passou por mudanças que            

conversam com essa fase e esse novo perfil de consumidor. O streaming, por exemplo, é               

uma tecnologia muito ágil, uma vez que evita o processo demorado do download dos              

conteúdos compartilhados online.  

Utilizado como objeto de estudo principal no presente artigo, o Netflix é uma             

das maiores plataformas de streaming da atualidade. Para fazer uso dessa ferramenta é             
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necessário apenas criar uma conta com um plano mensal, e assim conseguir acesso à um               

catálogo de filmes e séries. As características de uma tecnologia ágil e prática estão              

presentes tanto nos materiais audiovisuais em si, que não contêm comerciais e podem             

ser escolhidos em um menu de busca fácil, quanto em suas formas de visualização,              

afinal o Netflix pode ser acessado em qualquer aparelho conectado à internet. Isso torna              

muito mais fácil e rápido o consumo do usuário, que pode usufruir da plataforma em               

praticamente todos os lugares que quiser. 

Com a intenção de analisar como acontece essa mudança na distribuição de            

conteúdo audiovisual com o advento do streaming, o Netflix foi utilizado como base             

para a pesquisa. Essa, contou com entrevistas que permitissem o entendimento sobre o             

comportamento do consumidor antes e depois da plataforma e da transmissão via            

streaming.  

 

Inserção da produção audiovisual nas mídias digitais 

Produção audiovisual é a criação de todo material que utilize imagens           

combinadas a áudios, de forma que estimule diversos sentidos. Fazem parte desse tipo             

de material, por exemplo, programas de televisão, filmes cinematográficos, comerciais          

publicitários, vídeos de internet, entre outros.  

 

Alguns autores consideram o audiovisual como uma polifonia de         
linguagens, imagem, som musical, palavra e escrita. Avançando em tal          
linha de pensamento, o audiovisual deixa de representar apenas dois          
caminhos diferentes – o visual e o sonoro – de acesso ao conhecimento.             
Passa a ser visto como multidimensional e plurissensorial, integrando         
outros órgãos do sentido em formas sofisticadas de comunicação         
sensorial. (BETHÔNICO, 2006, p. 60).  
 

 
Portanto, a produção audiovisual cria um amplo leque de possibilidades que           

permitem um envolvimento do público, de diversas maneiras, por conta dessa           

exploração de múltiplos sentidos.  

 

Considerando a linguagem audiovisual como um conjunto de códigos         
compartilhados baseados no som e nas imagens em movimento,         
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atualmente, a vemos ampliando-se em um processo de convergência de          
tecnologias, que culminam na tecnologia digital, enveredando por        
diversos caminhos – virtuais, simulatórios, interativos, hipertextuais,       
etc, buscando manter através de seus sistemas de signos a possibilidade           
de codificação e consequentemente, de sistematização pelo espectador.        
(DURAN, 2010, p. 12).  
 

 
Em suma, é visível a ascensão do uso de materiais audiovisuais em comunicação             

e, principalmente, nas mídias digitais. Vinculado à isso, está o barateamento de criação             

desses materiais, e a acessibilidade das ferramentas de produção e distribuição de            

conteúdos audiovisuais.  

 

A Cauda Longa 

A criação de material audiovisual está mais acessível para todos por conta das             

novas tecnologias. Isso faz com que sejam criados cada vez mais conteúdos, dos mais              

variados tipos, de áreas mais e menos relevantes. 

É possível analisar esse conteúdo por meio da Cauda Longa, dividida em três             

partes ou forças, um modelo de distribuição de dados, onde existe uma pequena             

quantidade de dados que recebe uma grande importância, e outra parte maior que tem              

uma importância menor. Como exemplo, pode-se citar o catálogo de produtos da            

Amazon (loja online). Do ponto de vista financeiro, existe uma pequena porção de itens              

que vende muito e que traz a maior parte do lucro da empresa. Em contrapartida, existe                

uma outra parte maior de itens, com um menor índice de vendas, que pela quantidade               

ajuda a compor leque de produtos mais específicos para cada área e também o lucro da                

empresa. Seria um desperdício de infraestrutura de entrega não disponibilizar tais itens            

apenas por eles não saírem com a mesma frequência que os outros. 

A democratização das ferramentas de produção é a primeira força da Cauda            

Longa. Por conta da popularização dos computadores e plataformas mobile, está cada            

vez mais fácil o acesso à produção de conteúdo por parte de qualquer indivíduo. Seja o                

material em forma musical, imagem ou vídeo, as novas. De acordo com Anderson             
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(2006), as ferramentas disponibilizadas possibilitam uma qualidade técnica suficiente         

para a criação de conteúdo relevante. 

 

O melhor exemplo disso é o computador pessoal, que pôs todas as            
coisas, desde as máquinas de impressão até os estúdios de produção de            
filmes e de músicas, nas mãos de todos (...) Hoje, milhões de pessoas             
têm a capacidade de produzir pequenos filmes ou álbuns e publicar seus            
pensamentos para todo o mundo. (ANDERSON, 2006, p. 52).  

 
De acordo com Jenkins (2009), os celulares estão cada vez mais sendo de grande              

importância para estratégias de lançamento de filmes, tanto os amadores quanto os            

profissionais, que já competiram entre si por prêmios em festivais internacionais;           

também para que os usuários assistam grandes shows musicais em seus aparelhos e             

ainda, para que gamers possam competir em jogos de realidade alternativa. O nível de              

importância dos aparelhos móveis aumenta mais a cada dia, e dessa forma, a             

distribuição de materiais está adaptando-se para novas ferramentas e plataformas de           

mídia mobile.  

A segunda força da Cauda Longa refere-se justamente à democratização das           

ferramentas de distribuição. Essa disponibilização de conteúdos foi muito facilitada          

devido à internet, que teve seu grande papel na distribuição de mensagens por baratear              

os custos e possibilitar um acesso fácil e rápido ao conteúdo, mesmo entre países              

distintos.  

O PC transformou todas as pessoas em produtores e editores, mas foi a             
internet que converteu todo o mundo em distribuidores(...) A internet          
simplesmente torna mais barato alcançar mais pessoas, aumentando        
efetivamente a liquidez do mercado na Cauda, o que, por sua vez, se             
traduz em mais consumo. (ANDERSON, 2006, p. 53).  

 
Essas mudanças nos processos de distribuição de mensagens anulam cada vez           

mais a ideia transmitida por um modelo de Teoria da Comunicação, a Teoria             

Hipodérmica, que foi criada na década de 1930 pela Escola Norte-Americana para            

afirmar que qualquer conteúdo disponibilizado em meios de mídia é aceito e            

compreendido por todos os públicos impactados, de uma maneira geral. Agora, o            

processo de broadcasting, que trata-se da transmissão de mensagens, pode explorar a            

segmentação dos públicos, de tal forma que seja possível estabelecer uma conversa            
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direta com cada um deles. Ainda, um facilitador da distribuição de materiais pela             

internet é o fato de, muitas vezes, permitir um rápido feedback dos espectadores.             

Exemplo disso é a possibilidade que os usuários têm de utilizar os botões de "like" e                

"dislike" dentro de plataforma de vídeo YouTube, para externar suas opiniões sobre os             

conteúdos disponibilizados. Devido à esse crescimento e facilitação no espaço para           

opinar sobre variados temas, os usuários da internet estão conquistando cada vez mais             

voz ativa e liberdade de expressão dentro do meio web.  

Para Anderson (2006), a confiabilidade das propagandas está diminuindo, e os           

consumidores preferem buscar na internet opiniões de pessoas iguais a elas antes de             

adquirir um produto ou serviço. Ou seja, a força das mensagens enviadas de cima para               

baixo estão caindo, enquanto o peso da experiência de produto dos outros consumidores             

está aumentando. Em contrapartida, para Jenkins, Green e Ford (2014), o modelo de             

circulação, examinado pela cultura da conexão, está remodelando o cenário de mídia.            

Nele, existe uma mistura das forças de cima para baixo com as de baixo para cima, e                 

isso determina as novas formas de compartilhamento de materiais, feito de maneira            

mais participativa do que antes e, por consequência, mais desorganizada também.  

Nas palavras de Jenkins, Green e Ford (2014, P.24): 

 

 
Essa mudança - de distribuição para circulação - sinaliza um movimento           
da direção de um modelo mais participativo de cultura, em que o            
público não é mais visto como simplesmente um grupo de          
consumidores de mensagens pré-construídas, mas como pessoas que        
estão modelando, compartilhando, reconfigurando e remixando      
conteúdos de mídia de maneiras que não poderiam ter sido imaginadas           
antes.  

 
Por conta dessa valorização da voz ativa do público dentro do meio digital,             

existem cada vez mais estímulos para que ele participe das mais diferentes formas.             

Entre elas estão a possibilidade de reagir à publicações no Facebook, com uma             

atualização disponibilizada no ano de 2016 em que, além da opção de curtir posts na               

rede social, o usuário pode demonstrar o que achou de maneira mais específica por meio               

dos botões: “amei”, ”haha”, “uau”, “triste” e “grr”, acompanhados de ícones que os             

representem (coração, cara rindo, cara surpresa, cara triste e cara brava,           
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respectivamente). Ainda, existe a possibilidade de avaliar estabelecimentos, escrever         

sobre o que está pensando, exibir um “like” ou “dislike” no YouTube, contar no Twitter               

o que está acontecendo, avaliar filmes e séries disponibilizados no Netflix, entre outras.             

Todas essas opções permitem que aconteça uma enorme interação entre os usuários, por             

meio de comentários, respostas e mensagens diretas. A partir disso cria-se a consciência             

de que inteligências individuais, quando combinadas, resultam em uma inteligência          

coletiva, conceito desenvolvido por Pierre Lévy.  

 
É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente        
valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização          
efetiva das competências...a base e o objetivo da inteligência coletiva          
são o reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas, e não o            
culto de comunidades fetichizadas ou hipostasiadas. (LÉVY, 2007, p.         
28).  

 
Jenkins (2009) fez uso desse conceito para interpretar o consumo, que virou um             

processo coletivo e, para ele, é isso que significa a inteligência coletiva. Dessa forma, a               

interação do público com as ferramentas e do público com o próprio público, passa a ser                

fator determinante para a distribuição de conteúdo na atualidade. Para Jenkins (2009),            

estamos aprendendo a utilizar essa inteligência coletiva como uma fonte de poder            

midiático, dentro de uma cultura de convergência. Essa cultura é “onde as velhas e as               

novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o             

poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras             

imprevisíveis.” (JENKINS, 2009, p. 27). 

Em suma, os usuários estão conquistando mais espaço para interação em           

diversos meios e de diferentes formas, tanto para com as mídias, quanto entre eles. Já as                

mídias, estão adaptando-se para essa nova forma de consumidor de conteúdo e            

ofertando mensagens que cheguem até eles através de diferentes formas de distribuição,            

levando em conta a ideia da presença de uma inteligência coletiva. 

A terceira força da Cauda Longa é, justamente, essa ligação entre oferta e             

demanda. Com a circulação de conteúdo cada vez mais facilitada, a comunidade passou             

a se fortalecer, tanto de modo geral como em cada grupo específico. Isso pois, com a                

criação de um aspecto mais colaborativo, os usuários trocam suas experiências com            
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marcas, produtos e serviços. Ainda, surgiram as novas formas do usuário contribuir com             

as discussões. Eles sabem que têm esse poder, e querem usufruir disso cada vez mais . 

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos          
consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e          
ficavam onde mandassem que ficassem, os novos consumidores são         
migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou meios de          
comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os         
novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho         
dos consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos           
consumidores agora são barulhentos e públicos. (JENKINS, 2009, p.         
45).   

 
Portanto, os consumidores não são mais como eram antes. Eles não são mais tão              

leais às suas redes, pois são leais aos seus próprios interesses. Isso acontece porque eles               

sabem que têm liberdade para fazer suas exigências. Tendo o conhecimento disso, as             

ferramentas estão investindo em ofertas que atraiam e sejam do interesse desse novo             

perfil de consumidor de mídia.  

 
Quando se é capaz de reduzir drasticamente os custos de interligar a            
oferta e a demanda, mudam-se não só os números, mas toda a natureza             
do mercado. E não se trata apenas de mudança quantitativa, mas,           
sobretudo, de transformação qualitativa. O novo acesso aos nichos         
revela demanda latente por conteúdo não comercial. Então, à medida          
que a demanda se desloca para os nichos, a economia do fornecimento            
melhora ainda mais, e assim por diante, criando um loop de feedback            
positivo, que metamorfoseará setores inteiros – e a cultura – nas           
próximas décadas. (ANDERSON, 2006, p. 24).  

 
Em suma, os interesses do público são colocados em questão pois são a             

demanda. Segundo Anderson (2006), a democratização da produção é o que povoa essa             

Cauda e a democratização da distribuição é a forma que todas as ofertas serão              

disseminadas. Mas é apenas quando a ligação entre oferta e demanda entra em cena e as                

pessoas podem descobrir o que realmente desejam entre as variedades, que o potencial             

do mercado da Cauda Longa é possibilitado.  

 

Netflix no mercado 
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Conforme seu site de assessoria, o Netflix é um serviço que disponibiliza um             5

acervo de milhares de materiais como filmes (de vários gêneros e estilos) e seriados. Ele               

pode ser utilizado em smartTVs, smartphones, computadores, tablets, videogames, entre          

outros aparelhos que permitam o acesso à internet. Para usufruir dos serviços da Netflix,              

o consumidor deve criar uma conta e escolher qual será seu plano de assinatura, com               

tarifas consideradas relativamente baixas quando analisadas com base em todas as           

variedades oferecidas. Ainda, outra vantagem desse serviço é a possibilidade de pausar            

e voltar a assistir seus filmes e séries da maneira que quiser, sem nenhum comercial               

durante a programação. 

A Netflix surgiu em 1997, criada por Reed Hastings e Marc Randolph,            

inicialmente como um serviço online de locação de filmes. Em 1998 lançou o seu              

primeiro site de vendas e aluguel de DVDs e, no ano seguinte, lançou um serviço de                

locação ilimitada de DVDs por assinatura por um preço mensal. No ano de 2007 deu               

início ao serviço de transmissão online, que permite que os assinantes assistam a séries              

e filmes instantaneamente. Atualmente, em 2016, a Netflix expandiu seus serviços,           

tornando-se disponível para todo o mundo.  

 

As mídias de consumo antes do Netflix e com ele 

Quem teve contato com a internet antes das plataformas de streaming e serviços             

que disponibilizam conteúdo sobre demanda, conheceu a antiga realidade de ter de            

esperar um horário ou dia específico pra assistir seu programa favorito, alguma            

entrevista rara de uma personalidade, ou uma divulgação oficial de algum clipe. Era             

comum ter que recorrer a operadoras de TV a cabo para conseguir assistir à um               

conteúdo com teor específico, e mesmo assim, ficar à margem da grade de horários da               

emissora e as mensalidades pouco convidativas. Ou, em um cenário pior, ter que esperar              

o conteúdo ser disponibilizado em um box ou em vídeo locadoras, com acervos             

extremamente concorridos e reduzidos.  

5Dados encontrados em: https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix (acessado em 25 de julho de 2016) 
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Com a chegada da internet, parte desse conteúdo foi armazenado e eternizado            

nos serviços de vídeo que possibilitam ao usuário assistir em qualquer lugar e quando              

ele quiser, qualquer conteúdo online, desde que ele tenha uma conexão com a internet.              

Alguns meios mais antigos, como as locadoras físicas, estão precisando adaptar-se e            

buscar alternativas, como por exemplo, fornecer aluguel de games e venda de DVD’s,             

para fugir da extinção. Outro meio é a televisão, que continua ocupando um espaço              

importante dentro da sala, principalmente dos brasileiros. Porém, agora dividindo esse           

espaço com demais aparelhos como celulares, notebooks e tablets.  

Segundo Coca e Mendonça (2013, p. 03): 

 
Dados de um levantamento inédito do Instituto IBOPE Nielsen mostram          
que 29% dos brasileiros assistem à TV ao mesmo tempo em que            
acessam a internet e fazem comentários nas redes sociais. A pesquisa           
Social TV revela ainda que, 70% desses usuários afirmam que, nesse           
momento, estão buscando na rede informações sobre os programas que          
estão vendo. Esses números indicam porque as emissoras de TV estão           
preocupadas com o diálogo da televisão com a internet, interação já           
percebida pelos produtores como um modo de alavancar os      
negócios e, porque não, também a audiência. 

 
Esse diálogo da televisão com a internet faz com que não seja mais certeiro              

afirmar que a televisão continua sendo a primeira tela. O termo segunda tela costumava              

ser usado para referir-se às telas além da televisão, como as dos celulares, tablets e               

notebooks. Isso pois, enquanto o telespectador assistía à TV (primeira tela), tinha            

contato com os demais aparelhos (segunda tela). Para muitas pessoas, essa já não é mais               

a realidade. Agora, grande parte delas dá prioridade para suas multitarefas que podem             

ser realizadas em seus dispositivos móveis, e a televisão passa a ser apenas um              

complemento ao fundo.    

Conforme Jenkins (2009):  

 
Por um lado, a convergência representa uma oportunidade de expansão          
aos conglomerados das mídias, já que o conteúdo bem-sucedido num          
setor pode se espalhar por outros suportes. Por outro lado, a           
convergência representa um risco, já que a maioria dessas empresas          
teme uma fragmentação ou uma erosão em seus mercados. Cada vez           
que deslocam um telespectador, digamos, da televisão para a internet,          
há o risco de ele não voltar mais.  
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Por conta disso, surge a necessidade de analisar as diferentes telas em conjunto,             

para que nenhuma delas perca importância e todas complementem-se. Assim, para um            

bom posicionamento das empresas no relacionamento com seus consumidores, é          

necessário que o conteúdo não seja apenas replicado para as outras telas, mas sim              

adaptado para a plataforma em questão, de forma que ele seja relevante para o usuário.  

 

Produção própria de conteúdo do Netflix 

A Netflix apostou nos conteúdos distribuídos online, com a facilidade de que            

poder ser acessados a partir de qualquer aparelho que tenha conexão com a internet.              

Dessa forma, são muitas as maneiras de assistir aos filmes e séries da Netflix, o que é                 

uma das explicações para sua grande ascensão, visto que a praticidade e a rapidez são               

diferenciais que têm prioridade nos dias de hoje. Os conteúdos disponibilizados podem            

ser acessados via computador, celular, tablet, iPad, tv, e até videogames como            

Playstation, Nitendo Wii, Xbox, entre outros. Para isso, a plataforma faz uso de uma              

tecnologia, intitulada streaming, que facilita os jeitos de consumir material audiovisual           

de forma que evita a necessidade de fazer downloads.  

 
Streaming é uma técnica que permite a transmissão de informação          
multimídia através de uma rede de computadores concomitantemente        
com o consumo desta informação multimídia por parte do usuário. Em           
outras palavras, enquanto o usuário assiste a um vídeo, as próximas           
cenas estão sendo transmitidas. Deste modo, o usuário começa a assistir           
a um vídeo sem antes ter que baixá-lo integralmente (CLEMENTE,          
2006, p.1).  

 
Falando justamente sobre a agilidade no oferecimento dos materiais, Jenkins          

(2009) já imaginava que isso seria o próximo investimento da plataforma antes mesmo             

de acontecer. Para ele, um dia a própria Netflix teria a iniciativa de disponibilizar sua               

grande seleção de maneira instantânea. Hoje, é isso é uma de suas maiores vantagens. 

Outra grande vantagem da Netflix é seu grande acervo com materiais dos mais             

variados estilos, para os mais variados públicos, tal como explica a Cauda Longa.             

Portanto, tanto filmes e séries clássicos, como os mais específicos que têm uma menor              

procura, estão disponíveis para seus usuários. Segundo Jenkins (2009), nos mercados de            
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Cauda Longa de hoje são utilizados filtros que ajudam as pessoas, com base nas suas               

preferências, a saírem do mundo que conhecem (os “hits”), para chegarem ao mundo             

que não conhecem (os “nichos”). Esses filtros fazem o efeito de empurrar a demanda ao               

longo da cauda, mostrando para as pessoas alternativas mais atraentes para seus perfis             

do que as opções padronizadas.  

 
Reed Hastings, CEO da Netflix acredita que as recomendações e outros           
filtros sejam uma das vantagens mais importantes da Netflix, sobretudo          
para as pessoas que não se interessam apenas pelos grandes sucessos.           
As recomendações têm todo o poder da propaganda para gerar          
demanda, mas a custo praticamente zero. Se a Netflix lhe sugere um            
filme com base no que sabe sobre suas preferências e nas opiniões de             
outras pessoas, é provável que isso seja mais influente do que uma            
parada de sucessos genérica, destinada ao público mais amplo possível.          
(JENKINS, 2009, p. 108).  

 
Em suma, através dessas recomendações e do seu amplo leque de opções, a             

Netflix demonstra atenção às preferências dos seus usuários, um público crítico e com             

voz ativa, o que é uma das explicações para seu sucesso. 

Além disso, a Netflix tem priorizado a produção de conteúdo próprio, e isso tem              

dado certo. É uma grande lista de séries e filmes produzidos pela própria Netflix que               

estão conquistando os usuários da plataforma. Entre essas produções, pode-se citar:           

Orange is the New Black, uma série que já contém quatro temporadas e causa ansiedade               

em seu público a cada temporada finalizada; House of Cards, também com quatro             

temporadas; Narcos, com uma temporada; Sense8, que está indo para sua segunda            

temporada; Unbreakable Kimmy Schmidt, renovada para sua terceira temporada;         

Marvel's Jessica Jones, produzida com exclusividade para o Netflix em parceria com a             

Marvel, entre outras. 

Com isso, a plataforma está fortalecendo sua marca, seu catálogo exclusivo e,            

consequentemente, sua relação também exclusiva com o público. É por conta dessa            

relação diferenciada que a Netflix opta por não utilizar as mídias tradicionais para             

publicidade, apostando sempre em conteúdo de qualidade e em formatos diferenciados.           

Como exemplo, pode-se citar a campanha feita para anunciar a estreia da quarta             

temporada de Orange is the New Black para o mercado brasileiro. Nela, a Inês Brasil,               
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personalidade da internet brasileira, foi inserida por meio de edição digital em algumas             

cenas da série, interagindo com as personagens e fazendo uso de seus famosos bordões.              

A ação foi disseminada pelas redes sociais e blogs, aumentando ainda mais a             

identificação do público com a série.  

 

Estratégias metodológicas  

Para a realização desse artigo, foi feito um estudo de caso sobre a distribuição da               

produção audiovisual com o streaming, tendo como base de pesquisa o Netflix.  

 
O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno            
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira           
entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde            
múltiplas fontes de evidência são utilizadas. (YIN, 2001, p. 32).  

 
Inicialmente foi realizada uma análise do produto, o Netflix, por meio de seu             

site. Dessa forma, foi estudada a história desde o surgimento da plataforma, e seu              

desenvolvimento até a situação atual, com a observação da evolução do seu mix de              

serviços.  

Em seguida foi executada uma análise do sujeito, os consumidores do Netflix,            

por meio da técnica da entrevista. Conforme Priest (2011, p.129) “As entrevistas            

permitem a você utilizar seu tempo de maneira mais eficiente, especialmente se tiver             

uma área de assunto bem definida para a sua pesquisa.”  

A entrevista foi executava com um roteiro base, composto de quinze perguntas            

abertas de caráter qualitativo, divididas em três categorias: streaming; a relação das            

pessoas com o Netflix e a produção própria de conteúdo do Netflix. A entrevista foi               

realizada por meio de uma amostragem não probabilística, por conveniência, utilizando           

dezoito consumidores assíduos da plataforma, com objetivo de analisar a mudança no            

comportamento do consumidor de mídia com o streaming, com o enfoque no Netflix.  

 

Análise da pesquisa  
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A partir da pesquisa realizada com dezoito entrevistados, foi constatado que a            

maior parte dos entrevistados possui uma afinidade com meios digitais e já fez uso de               

algum serviço de streaming, mesmo não conhecendo a definição da palavra. 

Alguns dos serviços mais citados pelos respondentes foram, além do próprio           

Netflix, o Youtube, versões de canais de grande distribuição aberta e fechada on             

demand (como Fox Play, HBO Go e Globo Play) e até mesmo serviços internacionais,              

não disponíveis no Brasil, como Hulu Plus e Amazon Prime Video. 

Assim, foi observado que mesmo o usuário não conhecendo exatamente a           

definição de streaming ou distribuição on demand ela provavelmente já teve contato            

com algumas dessas mídias anteriormente.  

Sobre o consumo de TV, esse é pouco frequente entre os entrevistados,            

principalmente quando trata-se de TV aberta. Comumente, é preferível o uso de canais             

fechados, com conteúdos específicos ou eventos ao vivo, que são transmitidos apenas            

pela televisão. Ao ser questionada sobre quais conteúdos costuma assistir na TV, Bianca             

D. respondeu:  

 

Geralmente os programas ao vivo (como shows e premiações); os          
programas que são exibidos em estreias mundiais (séries de grande          
audiência) ou os que eu sei que não serão disponibilizados em           
streaming (como jornais e entrevistas).  

 
 

Dessa forma, foi concluído que a TV aberta é mais procurada quando o             

conteúdo precisa ser assistido de forma imediata. O principal motivo para optar pelas             

plataformas de streaming, para os entrevistados, foi a facilidade de acessar o conteúdo.             

Apesar do Netflix receber algumas reclamações em relação à demora na renovação do             

seu catálogo, esse apresenta um grau elevado de satisfação pelos os assinantes do             

serviço. Ainda, o conteúdo original também pesa na decisão do usuário em optar pelo              

Netflix como primeira opção. Segundo Vinícius P., “O conteúdo original é o principal             

diferencial. Porém, novas temporadas de séries poderiam ser disponibilizadas mais          

rapidamente." 
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Foi observado também que, por conta de os serviços estarem disponíveis em            

diversos aparelhos como smartphone, tablet, notebook, smartTV e setBox, o consumo           

de material audiovisual está bem distribuído por esses meios. 

 

Entretanto, foi constatado que os respondentes não possuem fidelidade exclusiva          

com o Netflix, visto que, em vários casos, se o conteúdo desejado não está disponível o                

assinante opta rapidamente por procurar o material em outros serviços, geralmente           

fazendo buscas para obtê-lo por meio de downloads ilegais. 

Outro aspecto observado foi que dezessete entre as dezoito pessoas entrevistadas           

já haviam assistido pelo menos uma das séries originais produzidas pelo Netflix, e mais              

da metade dos respondentes já acompanhou mais de uma produção original da            

plataforma. Nas palavras de Marcos S.: "Acho que as séries produzidas pelo Netflix são              

um ótimo chamariz por serem produções de extrema qualidade, e por serem exclusivas é              

mais fácil assinar do que ficar procurando a série pra baixar depois." 

Além desse ponto, que é positivo para o momento de decisão da assinatura, o              

Netflix ganha com mídia espontânea pois associa sua marca aos títulos produzidos.            

Com isso, a plataforma ainda ganha temas para produzir os conteúdos divulgados em             

suas redes sociais.  

 

Considerações finais  

O termo streaming ainda causa estranhamento, mas o uso desse serviço está cada             

vez mais comum. A demanda para essa forma de transmissão é crescente, devido à              

necessidade de rapidez e a busca pela praticidade nos tempos atuais. Sendo assim, é              

extremamente vantajoso para as pessoas essa possibilidade de assistir ao que quiser,            

onde e pelo aparelho que quiser.  

Possivelmente por conta dessa grande demanda, foi observado que a mídia           

tradicional está adaptando o seu conteúdo para abranger também ao streaming,           

disponibilizando conteúdos já transmitidos, como novelas e programas de auditório, em           

aplicativos próprios. 
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O Netflix atua nesse cenário da praticidade e rapidez, e isso é um dos seus               

pontos mais fortes, além da sua produção própria de conteúdo que vem angariando uma              

grande base de fãs. Com isso, a plataforma e seu conteúdo original estão cada vez mais                

populares por meio das redes sociais, popularizando consequentemente, a transmissão          

via streaming.  
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