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Resumo 

 

O Marketing One-To-One vem sendo cada vez mais utilizados pelas empresas nas redes 

sociais como uma ferramenta estratégica com um diferencial no que tange a conquista e 

a fidelização dos seus clientes. Este artigo tem como objetivo analisar as estratégias de 

Marketing one-to-one utilizadas pela Netflix no Facebook. Tratou-se de uma pesquisa 

qualitativa, com análise bibliográfica e de perspectiva exploratória, tendo a netnografia 

como principal técnica de análise. O trabalho se detém a conteúdos publicados na 

página oficial da marca, no qual nos permite visualizar as interações personalizadas 

entre a Netflix e seus clientes. A empresa tem construído sua credibilidade e respeito 

entre aqueles que consomem suas produções. Esse é um dos objetivos do marketing 

digital alcançados através da estratégia utilizada pela marca. 
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INTRODUÇÃO 

A revolução da informação e comunicação chamada revolução digital fez a 

sociedade passar por uma série de mudanças que atingem vários setores sociais. Do 

privado ao público, tudo passa a ser definido a partir de características latentes no 

ciberespaço: relacionamento entendidos como interação e participação, capacidade de 

criação, consumo, armazenamento e difusão da informação.  Essas características 

propiciam maior fluidez na circulação da informação e o surgimento de relacionamentos 

interpessoais e coletivos entre pessoas e organizações. Essas formas de se relacionar na 
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era digital são possíveis a partir de condições interativas que são disponibilizadas por 

ambas as partes, elas modificam o cotidiano social em termos espaciais e temporais 

(NICOLAU, 2008). 

No centro dessas relações está o computador. Seja de mesa (desktop) ou mobile 

(smartphone, celular, tablet) esse equipamento é o cerne do aparecimento da chamada 

convergência midiática. O computador é capaz de converter som, texto, imagens e 

vídeos numa linguagem universal que, armazenados e compartilhados em rede, conecta 

usuários do mundo inteiro em ambientes virtuais, entre estes: as redes sociais. 

As redes sociais servem como espaço de agrupamento de consumidores de 

conteúdos e produtos, além de consumidores em potencial. Sendo assim, as marcas 

observando a tendência do público em permanecer maior tempo conectado às redes 

sociais buscaram uma forma de ter seu lugar no ciberespaço. Isso foi possível a partir do 

surgimento das fanpages. É na fanpage que a empresa, que outrora física, é imersa no 

processo de virtualização, torna-se um exemplo de recurso presente no ciberespaço que 

evidencia o relacionamento mercadológico da era digital. 

Sendo assim, toda vez que um usuário comenta ou compartilha algo nas páginas 

oficias de determinada marca ele inicia uma espécie de conversa onde expressa suas 

percepções mais particulares. No ato de compartilhar o consumidor imprime 

informações sobre seu cotidiano, seus interesses, suas insatisfações, seu perfil 

emocional diante de determinada publicação, entre outros. Percebeu-se também que 

com um clique é possível interagir com os clientes, colher opiniões, gerir a satisfação, 

receber críticas e agradecimentos e, além de tudo, promover estratégias de 

relacionamento com o público, a fim de fomentar o engajamento criando elos 

emocionais. Assim, surge a essência do marketing digital nas redes sociais. 

A partir desse contexto, esse trabalho se concentra em analisar o relacionamento 

mercadológico entre marca e consumidor através do Facebook da empresa Netflix, 

entendendo que, a partir da difusão de conteúdo e do atendimento personalizado, o 

ambiente das redes sociais faz a interação ativa entre o consumidor e a marca imprimir 

no usuário a identidade denominada prossumers, isto é, aquele que recebe e produz 

conteúdo. 

Diante disso, esse artigo destina-se, a partir da análise bibliográfica e da 

perspectiva exploratória, a perceber o relacionamento mercadológico e como as 

estratégias de marketing digital em redes sociais são aplicadas na fanpage oficial da 
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Netflix no Facebook. Para análise, o trabalho se detém a conteúdos publicados na página 

oficial da marca, no qual nos permite visualizar as interações personalizadas entre a 

Netflix e seus clientes.  

O interesse por essa pesquisa surge a partir de comprovada tendência 

manifestada pelas empresas em seus espaços oficias nas redes sociais. As interações 

entre empresas e consumidores estão cada vez mais personalizadas. Interações, estas, 

capazes de transformar um usuário não consumidor num novo consumidor fidelizado. 

De acordo com Machado (2009), criar, manter e acentua sólidos relacionamentos 

com clientes e outros públicos é o objetivo do marketing digital. Embora que para isso 

cada empresa precise desenvolver sua própria estratégia de fidelização de clientes. 

Nesse contexto, entende-se relacionamento como sendo o que diz respeito à 

capacidade de se manter uma boa convivência com os semelhantes, uma ordem entre 

pessoas através de vínculo de negócio ou amizade (NICOLAU, 2008). Sendo assim, 

concordamos com Santaella (2010) quando expressa que o relacionamento dos 

indivíduos com a tecnologia e consequentemente com seus pares sociais continua 

recebendo influência dos métodos e tecnologias tradicionais, visto que a era digital não 

vem para tornar as tecnologias e métodos anteriores obsoletas. Pelo contrário, as novas 

tecnologias atualizam o que já existe e propõem um novo cenário que permite novas 

construções. É nesse novo cenário de interatividade construído entre empresa e 

consumidores nas redes sociais que esse artigo encontra seu objeto de pesquisa. 

 

RELACIONAMENTOS NO CIBERESPAÇO 

 

Muito do que é pesquisado sobre novas tecnologias convergem para um espaço 

de caráter epistemológico comum, o que Lévy (1999, p.17) define como ciberespaço. O 

autor explica que esse universo digital faz surgir uma cultura dotada de técnicas, 

valores, pensamentos e atitudes das pessoas que se articulam nele. Tais efeitos refletidos 

diretamente no cotidiano social atingem a relação entre pessoas e pessoas, pessoas e 

empresas e pessoas e máquinas causando um efeito que Bauman (2003) chama de 

sociedade líquida.  

O autor acredita que a sociedade contemporânea está imersa num fluxo de 

processos que tendem a estimular o desapego ao tradicional, o sólido. Para Bauman 
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(2003) esse processo liquidificador atinge o individuo em todos os seus aspectos, 

inclusive no que se refere a formas de relacionamento. 

Sobre isso, Nicolau (2008, p.02), a afirma que ao invés das novas mídias 

provocarem o isolamento das pessoas, estão, cada vez mais, se tornando mídias de 

relacionamentos. O autor aponta a internet como sendo o fator amplificador da 

integração e compatibilização de mídias, programas e sistemas comunicacionais.  

Nicolau (2008, p.05), em concordância, Thompson (2008, p.18) também afirma 

que o desenvolvimento dessas mídias comunicacionais tem influenciado a natureza das 

relações sociais. O relacionamento que outrora era percebido face-a-face num contexto 

espacial e temporal, agora é mediado por receptores tecnológicos que reconfiguram o 

espaço-tempo dessas relações, isso é proporcionado pela diversidade das características 

do meio comunicacional empregado na relação. 

 

O aparecimento de meios de comunicação mais dinâmicos possibilita 

o surgimento das mídias interativas capazes de proporcionar um 

relacionamento personalizado entre empresas e consumidores. 

Relacionamento aqui é compreendido como o processo contínuo em 

que os interagentes firmam uma relação efetiva, trocam informações, 

conhecem-se e estabelecem uma relação de confiança um com o outro 

(NICOLAU, 2008. p.06). 
 

Partindo do princípio de que as mídias estão se tornando mídias de 

relacionamento, Barros e Nicolau (2009) classificam tais relacionamentos em três tipos 

distintos: cooperativo, participativo ou mercadológico. O relacionamento 

mercadológico é entendido como a forma em que empresas e clientes interagem no 

ciberespaço. Segundo Lemos (2007) esse processo é comum visto que o ciberespaço 

cria condições de desterritorializações sob os aspectos político, econômico, cultural e 

subjetivo do sujeito, como também possibilita reterritorializações por meio de redes 

comunitárias formadas na internet. 

Esse cenário nos apresenta um perfil de consumidor muito mais informado e 

mais ativo. Um perfil de clientes que expressam suas expectativas e frustrações quase 

que simultâneo ao consumo de determinado produto. Eles passam não apenas a 

consumir como também produzir o seu conteúdo próprio conteúdo a partir de suas 

experiências com os produtos da marca, o que Tofler ( 2007) conceituará de Prosumer. 

Ao assistir uma série, por exemplo, o assinante da Netflix pode expressar sua 

satisfação através de comentários, menções, contato direto via inbox, além de 
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produzirem memes, gifs e correntes virtuais numa espécie de clímax fandom, 

expressando o quão aprovados foram os produtos consumidos. 

Embora tudo isso seja possível devido ao potencial comunicacional que o atual 

cenário tecnológico tem proporcionado, não exime a necessidade de estratégias 

específicas que gerem afetividade e identificação em seu público-alvo a partir das 

marcas.  

De acordo com Wolton (2004), as novas tecnologias enfatizam três 

características comunicacionais em seus usuários: a autonomia (que possibilita a 

comunicação e o contato imediato sem necessidade de filtros ou hierarquias), o domínio 

(que possibilita o agir e receber feedbacks simultâneos sobre o sucesso ou fracasso de 

determinada ação) e a velocidade (a não necessidade da presença do outro no mesmo 

espaço-tempo). 

Essas características possibilitam aos usuários do ciberespaço que as relações 

sejam fluídas, criadas e recriadas continuamente a partir da ação e interação entre as 

partes, possibilitando que as pessoas tenham o comportamento influenciado por 

estratégias específicas que geram identificação e consequências que afetam diretamente 

os hábitos de consumo dos participantes de determinada relação mercadológica. 

 

A NETFLIX 

A Netflix, desde sua fundação, já foi pensada como uma empresa diferente e 

revolucionária. A maior rede de streaming
5
 do mundo foi criada em 29 de agosto 1997 

por Reed Hastings e Marc Randolph. O ponto de partida para sua fundação veio quando 

Reed Hastings foi multado em R$ 40,00 por um filme alugado. A partir daí ele percebeu 

que este tipo de serviço não era nenhum pouco atraente para seus clientes. Era como se 

as pessoas alugassem filmes nas locadoras por que não tinha outra opção. Hastings se 

juntou a Randolph e criaram a Netflix. 

 

Foi nomeado Netflix por oferecer a possibilidade de receber na porta 

de casa o DVD, e sem custo de envio, sem multas por atraso, e não 

havia nem custos extras dependendo do DVD, e o mais interessante 

era que o mesmo usuário podia receber vários DVD’s em casa ao 

mesmo tempo, o usuário tinha ainda a opção de comprar o DVD se 

quisesse, até os envelopes onde vinham os DVD’s seria o mesmo 

                                                 
5
  É uma forma de transmissão de áudio e vídeo através de uma rede computadores sem a necessidade de 

efetuar downloadsdo que está se vendo e/ou ouvindo. 
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envelope que a pessoa devolveria, sem gastar nenhum centavo, tudo 

apenas para garantir o retorno dos DVD’s. (Em: 

http://www.listadecuriosidades.com.br/diversos/tecnologia/a-

historia-da-netflix. Acesso em: 06 de julho de 2017. 

 

Com o grande sucesso da empresa, no ano 2000 a Netflix foi oferecida para a 

maior locadora de DVD’s do mundo, Blockbuster
6
. Por acreditar que a Netflix não tinha 

um negócio viável, e crer que sua falência era questão de tempo, a compra foi recusada. 

Em 2010, a Blockbuster pediu falência nos EUA e, de acordo com o jornal Folha de 

S.Paulo
7
, a Netflix chegou a praticamente 100 milhões de assinantes pelo mundo em 

2017. 

Em 2005, cinco anos após a Netflix tentar sua venda por conta de ações baixas 

na bolsa de valores, sua sorte mudou completamente. A empresa migrou do aluguel de 

DVD’s pelo correio para o streaming. Segundo o conceituado site oficial da BBC
8
, 

nessa época, a empresa tinha 4,5 milhões de usuários. A partir daí, o crescimento foi 

vertiginoso: alcançou 16 milhões de clientes em 2010 e disparou em direção dos quase 

100 milhões nos dias atuais, 47 milhões só nos EUA - um dos 190 países cobertos pela 

ferramenta.  

Este crescimento trouxe algo que somente as TV’s estavam acostumadas a fazer 

em grande escala: a produção de conteúdo original. Em 2013 a empresa lançou “House 

of Cards, sua primeira série totalmente original e exclusiva. Segundo Neli Pereira da 

BBC
9
, além de vários prêmios, a empresa também registrou outra conquista: naquele 

ano, o preço das ações da Netflix ficaram 9.925% acima do preço de sua estreia na 

Bolsa. De lá para cá, já foram lançadas várias outras séries originais de sucesso - é 

difícil que algum amante desse tipo de entretenimento nunca tenha ouvido falar, por 

exemplo, de Orange isthe New Black, Narcos e StrangerThings – e as recentes Sense8 e 

13 ReasonsWhy. 

Hoje, a Netflix disponibiliza em seu catálogo filmes, séries, animações, 

documentários e programas de TV (originais e licenciadas) sob demanda, ou seja, todo 

o conteúdo fica a espera do assinante, para assistir como e quando quiser. Para ter 

                                                 
6
Blockbuster Inc. foi a maior rede de locadoras de filmes e Video games no mundo. Sua sede ficava na 

cidade de Englewood, Colorado nos Estados Unidos la DISH Network. 

 
7
 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1851185-netflix-se-aproxima-de-100-

milhoes-de-assinantes-metade-fora-dos-eua.shtmlAcesso em: 06julho 2017 

 
8
Disponível em:  http://www.bbc.com/portuguese/geral-38348864Acesso em: 06julho 2017 

9
Idem 

http://www.listadecuriosidades.com.br/diversos/tecnologia/a-historia-da-netflix
http://www.listadecuriosidades.com.br/diversos/tecnologia/a-historia-da-netflix
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1851185-netflix-se-aproxima-de-100-milhoes-de-assinantes-metade-fora-dos-eua.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1851185-netflix-se-aproxima-de-100-milhoes-de-assinantes-metade-fora-dos-eua.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/geral-38348864
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acesso, basta criar uma conta no seu site oficial e, após um mês grátis, o assinante terá 

de pagar uma mensalidade que, no Brasil, varia de R$ 19,90 à R$ 37,90. Seus planos, 

básico, padrão e premium, tem como grande diferença o número de pessoas que podem 

assistir os conteúdos ao mesmo tendo, variando de 1 a 4. A opção de Ultra HD 
10

 

também é um diferencial, porém se precisa de banda de internet e TV’s que suportem 

essa qualidade de transmissão, fazendo com que em muitas ocasiões se torne melhor e 

mais viável os planos “básico” e “padrão”, deixando a conta ainda mais barata. 

 

MARKETING DE RELACIONAMENTO DA NETFFLIX  

 

O Marketing é uma ferramenta que tem como principal objetivo criar uma 

ligação entre as empresas e seus clientes - ou potenciais clientes - através da 

comunicação, com ações que visam aumentar as vendas e por consequência, o lucro. 

 

Marketing é análise, planejamento, implementação e controle de 

programas cuidadosamente formulados para causar trocas voluntárias 

de valores com mercados-alvo e alcançar os objetivos institucionais. 

Marketing envolve programar as ofertas da instituição para atender às 

necessidades e aos desejos de mercados-alvo, usando preço, 

comunicação e distribuição eficazes para informar, motivar e atender 

esses mercados (KOTLER, 1994, p.25).   

 

Marketing de Relacionamento se torna a ação que as empresas tomam, afim de, 

manter um relacionamento forte, longo e positivo com seus clientes. Esta fidelização se 

torna o meio das empresas se manterem em constante crescimento. Segundo Kotler 

(1998, p. 30), o marketing de relacionamento é a prática da construção de relações 

satisfatórias em longo prazo com partes-chaves – consumidores, fornecedores e 

distribuidores – para reter sua preferência e negócios a longo prazo. 

De acordo com Kotler (1998, p. 46), conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 

vezes mais do que manter os já existentes. Nos dias atuais, com a forte concorrência e 

facilidade de compra, conquistar e fidelizar um cliente é fundamental para o sucesso de 

qualquer negócio. Um erro pode se espalhar pela internet e, muitas vezes, não ter volta.  

Conquistar o cliente desde o atendimento, fazendo com que ele se sinta único 

durante e após a compra, construir uma relação de confiança e, em muitos casos, afeto 

entre o cliente e a empresa, é parte fundamental e inicial do Marketing de 

Relacionamento. As consequências de uma boa implantação são clientes que se tornam 

                                                 
10

Termo para uma resolução de imagem que excede o que é conhecido como High-Definition (HD, Alta-

Definição). 
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propagadores da marca. Clientes satisfeitos irão replicar aos amigos tudo o que os 

agradam, os amigos irão conhecer e testar a marca, e essa cadeia não tem mais limites. 

E é exatamente isso que a Netflix faz. 

Com milhões de assinantes, potenciais clientes e seguidores nas redes sociais, a 

Netflix consegue um engajamento extravagante com seus assinantes. Suas postagens no 

digital são instantaneamente completadas com várias curtidas, compartilhamentos e 

principalmente comentários, em sua esmagadora maioria positivos. E a empresa sabe 

muito bem se utilizar de toda essa fama. Diverte-se com os usuários, responde de forma 

personalizada, cria uma persona da Netflix e faz com que a experiência de interagir com 

ela seja a melhor possível.  

Este sucesso se dá por conta de vários fatores. A Netflix fala a língua de seus 

consumidores, ou seja, ela entende o que seu público quer ouvir e cria um 

relacionamento de próximo com eles. Sua atenção e perspicácia ao responder alguns dos 

melhores comentários ajudam bastante nesta interação. Não são todos que valem uma 

resposta ou uma brincadeira, mas ela sabe escolher com maestria, não só as perguntas, 

mas como respondê-las.  

Juntando todo este engajamento e capital social, que de acordo com a sociologia, 

é o que possibilita a cooperação entre duas partes, um atendimento que chega a ter 

100% de reclamações atendidas segundo o site “Reclame Aqui”
11

, a Netflix se torna 

amiga, conselheira, piadista e o principal meio de entretenimento da grande maioria de 

seus assinantes. Em um levantamento realizado em 2016, mostra que o serviço de 

streaming Netflix é a marca mais admirada pelos brasileiros. “A empresa também lidera 

nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os dados são do Love Index, ranking feito pela 

consultoria Accenture Interactive. A pesquisa ouviu mais de 26 mil pessoas nos EUA, 

no Reino Unido e no Brasil. Mundialmente, Apple e Google foram às outras duas 

marcas mais admiradas.” (ÉPOCA, 2016) 

Em junho de 2017, a empresa chegou ao seu ápice criativo. A Netflix divulgou 

sua nova série original, Stranger Things, com uma sátira do famoso programa da década 

de oitenta Xou da Xuxa, com a própria protagonizando o comercial. O sucesso entre o 

público foi tão grande, que o vídeo já conta com quase 2 milhões de visualizações no 

                                                 
11

Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/empresa/netflix/Acesso em: 06julho 2017 

https://www.reclameaqui.com.br/empresa/netflix/
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Youtube.O vídeo recebeu o Leão de Bronze na categoria Entretenimento, na premiação 

de Cannes
12

.  

 

MARKETING ONE-TO-ONE DA NETFLIX NO FACEBOOK 

 

A Netflix tem uma perspicácia única tanto na hora de escolher qual comentário 

responder, quanto na hora de respondê-los de fato. Com este novo tipo de 

entretenimento, o de streaming, muitas pessoas estão pensando duas vezes ao sair de 

casa. Por ser barato e preencher todos os requisitos para uma boa diversão, muitas vezes 

a Netflix é “acusada” de tirar a vida social das pessoas.  

 

Figura1: Dominar o mundo 

 

Fonte: Facebook da Netflix, 2017. 

 

Na Figura 01, o comentário é feito após a plataforma confirmar mais uma série 

em seu catálogo, por isso a pergunta. Logo após, a mesma pessoa quer saber se a Netflix 

quer ‘dominar o mundo’. Sua predominância neste setor realmente passa a ideia de que 

a Netflix está dominando o mundo. De acordo com a Carta do Investidor (4º Tri de 

2016), houve um crescimento recorde em 2016. Mais impressionante ainda, 75% dos 19 

milhões de novos assinantes de 2016 são internacionais
13

. 

                                                 
12

 Disponível em: 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2017/06/26/internas_viver,710255/comercial-

com-xuxa-e-stranger-things-e-premiado-em-cannes.shtml Acesso em: 07 julho 2017 

13
Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/como-netflix-esta-silenciosamente-dominando-o-brasil 

Acesso em: 12julho 2017 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2017/06/26/internas_viver,710255/comercial-com-xuxa-e-stranger-things-e-premiado-em-cannes.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2017/06/26/internas_viver,710255/comercial-com-xuxa-e-stranger-things-e-premiado-em-cannes.shtml
https://www.moneytimes.com.br/como-netflix-esta-silenciosamente-dominando-o-brasil
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Na resposta, a Netflix, através de seus analistas de mídias sociais, respondem de 

forma alegre e descontraída. A resposta tem mais de 6 mil curtidas, praticamente 8 

vezes mais que o comentário respondido. Ela quer passar a imagem que somos nós que 

optamos por ver Netflix em detrimento de outras formas de entretenimento. Para se ter 

comentários tão relevantes, que se aproximam do seu público, como se fosse uma 

verdadeira amiga, não é para qualquer um. Seus fãs do Facebook se sentem únicos, com 

respostas totalmente personalizadas, e o Marketing One-To-One, que objetiva fidelizar 

seus clientes, vem sendo feito de forma efetiva. O que os autores Barros e Nicolau 

(2009) classificam como sendo o relacionamento participativo, em que há uma 

personalização do atendimento e uma interação entre empresa e cliente, uma vez que 

todo cliente é considerado ativo e participativo no ciberespaço. 

 

Figura 02: Se colocar no lugar do outro. 

 

Fonte: Facebook da Netflix, 2017. 

 

Se aproximar e falar a língua do seu público, é uma das maiores dificuldades das 

empresas hoje em dia. É muito conteúdo sendo exposto a todo o momento, por isso, 

quanto maior essa aproximação, maior será o engajamento e mais potenciais clientes 

serão convertidos.  

Nesta imagem vemos que a Netflix “entende” a dor de sua fã. Responde de 

forma bem humorada que compartilha de sua aflição, que é sua série preferida estar 

saindo do catálogo. Ela diz que irá ouvir uma música, bastante característica por estar 
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nos memes
14

 do Facebook. Isso mostra tanto sua capacidade em ser criativa nas 

respostas, quanto que seus analistas estão totalmente por dentro do mundo em que 

convivem, que é o da internet. 

A empresa fortalece o 5 P do marketing que são as pessoas, ou seja, os 

consumidores, pois fortalece o relacionamento ao se colocar no lugar do outro; é capaz 

de se relacionar intimamente com cada um de seus seguidores, tornando-os fieis as 

marcas. Assim a Netflix conquista cada vez mais seus clientes de forma personalizada. 

Com conteúdos diários – às vezes até mais de um por dia -, atenção máxima em 

responder e interagir com os fãs, a Netflix se prova cada vez mais capaz de estar no topo 

das empresas de streaming, mesmo com cada vez mais concorrentes, e de se destacar no 

mundo digital no geral, como um exemplo a ser seguido. Tem que saber o que está 

fazendo e entender qual é seu papel neste mundo tão competitivo.  

 

Figura 03: Laerte-se. 

 

Fonte: Facebook da Netflix, 2017. 

 

Na figura 03, temos uma atividade de divulgação da série Laerte-se, nela, 

podemos perceber uma parte da estratégia da Netflix para aproximar-se de seus clientes, 

da forma mais coerente e igualitária que encontrou. Na imagem acima, observamos a 

                                                 
14

Termo é bastante conhecido e utilizado no "mundo da internet", referindo-se ao fenômeno de 

"viralização" de uma informação. 
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problemática da identidade de gênero, que ainda é uma questão polêmica aqui no Brasil 

e que sofre resistência e represália por parte de uma parcela da população. Na 

publicação, uma internauta manifestou um posicionamento contrário à liberdade do ser 

humano de buscar a identidade que melhor lhe cabe, independente do sexo com o qual 

veio ao mundo. A empresa, por sua vez, ofereceu uma réplica, sustentando seus 

argumentos nos pilares da inclusão social. Por conta desta atitude, recebeu 1164 curtidas 

em sinal de aprovação e apoio de muitos.  

Nesse caso, fica claro que a marca tem um posicionamento estratégico de 

fazer dela o discurso do outro, com intuito de gerar identificação afetiva com o 

público que se enquadra no perfil social estigmatizados no comentário. Além disso, 

reforça a visão de equidade e democratização presente na essência da empresa.  

“Relacionamento aqui é compreendido como o processo contínuo em que os 

interagentes firmam uma relação efetiva, trocam informações, conhecem-se e 

estabelecem uma relação de confiança um com o outro (NICOLAU, 2008)”. 

 

 

Figura 04: 13 razões 

 

Fonte: Facebook da Netflix, 2017. 

 

Na figura 04, a estrutura é a mesma, contudo a problemática e a série são outras. 

Dessa vez, o centro da divergência foi à série 13 reasons why (13 razões pelas quais, 

ou, simplesmente, 13 razões), que aborda temas como depressão, bullying e até mesmo 

suicídio. Em um dos vários comentários, houve uma crítica à série. A pessoa que estava 
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descontente com o estilo da produção alegava que muito do que se conhece como 

bullying é nada mais, nada menos do que frescura (SIC).  

Diante do exposto por seu cliente, mais uma vez a Netflix rebateu de forma 

polida, saindo na defesa daqueles que sofrem bullying. Como resposta, disse que não 

podemos julgar a forma como o outro se sente. Aquilo que é fácil de lidar para uns, 

pode não ser para outros. A empresa defendeu ainda que a empatia precisa ser 

exercitada por todos. Só assim teremos um mundo um pouco melhor. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Defendendo os interesses de muitos, utilizando memes, gifs, trocadilhos, gírias e 

expressões comuns do ciberespaço como resposta e, dessa forma, se colocando no lugar 

da fala do outro, a marca vem se afirmando como uma empresa que preocupa-se com o 

que o seu cliente sente, com suas ideologias e com o bem estar comum. Além disso, 

mostra que está atenta às inúmeras transformações e evoluções sociais pelas quais o país 

e o mundo estão passando, tanto no meio virtual quanto real.  

Embora, o espaço virtual das redes sociais deixe uma grande abertura para o 

contraditório aquilo que se publica, a Netflix tem construído sua credibilidade e respeito 

entre aqueles que consomem suas produções.  Esse é um dos objetivos do marketing 

ONE-TO-ONE, personalizar o atendimento com seus seguidores, uma vez que deixaram 

de ser meros consumidores passivos, e se transformaram em replicadores da marca. 

 Entretanto, tal mudança, trata-se de um processo complexo e em transformação, 

visto que, as maiorias das empresas brasileiras não estão preparadas para se 

relacionarem no ciberespaço. É, por tanto, um fenômeno que merece mais reflexões 

acerca dos processos de comunicação adotados pelas empresas, como ferramenta de 

relacionamento com seus públicos.  
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