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Resumo 

Com o passar dos anos a sociedade tende a se modificar e adaptar as novas tecnologias, 

o que acarreta na convergência dos meios de comunicação. A internet trouxe novas 

formas de comunicação e transformou o modo de recepção e distribuição de conteúdo. 

Deste modo, é importante resgatar os conceitos e aplicações do agenda-setting dentro das 

novas mídias e sua relação com sociedade na era digital. A Netflix é uma empresa que 

oferece serviços de televisão online por meio de tecnologia de streaming e tem 

contribuído para as mudanças na forma como as pessoas consomem produtos televisivos. 

Portanto, este trabalho busca analisar a repercussão da série 13 Reasons Why a fim de 

identificar se o agenda-setting pode atuar como fator de influência para decisão do 

consumidor ao decidir as séries que consome na Netflix. 
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1. Introdução 

O homem é um ser social que está sempre em contato com outros indivíduos, e 

essas interações sociais influenciam seu comportamento. As pessoas pertencem a grupos, 

dos quais agem como ponto de referência para a tomada de decisões. No entanto, a mídia 

apresenta à sociedade produtos e serviços que atuam na mente dos indivíduos despertando 

o desejo de consumo, e neste, muitas vezes o desejo vai além das necessidades de 

sobrevivência, mas atua como necessário para que o indivíduo sinta que pertença à um 

grupo. Entende-se que os consumidores sofrem influências midiáticas e sociais para 

consumir aquilo que está em alta nos assuntos da mídia e que faz parte da opinião pública. 

Segundo Barros Filho (2003, p.169), o agenda-setting ocorre, pois, a mídia “pela 

seleção, disposição e incidência de suas notícias vem determinar os temas sobre os quais 

o público falará e discutirá”. Deste modo, é entendido que a mídia seleciona os fatos que 

julga mais interessantes de modo que o público passará a falar e debater sobre estes temas, 

dando início a construção de opinião pública. 
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Partindo do pressuposto que o agenda-setting faz com que os indivíduos 

construam suas agendas pessoais a partir de uma agenda pública, entende-se que o 

consumidor pode ser influenciado por agenda-setting sobre as séries e filmes que estão 

fazendo sucesso e que pautam as conversas dentro de grupos sociais, despertando neste 

consumidor o desejo de assistir determinado filme ou série que estão sendo comentadas 

em determinado momento. 

 

2. Agenda-setting e a internet 

As notícias que tomam conta dos noticiários e jornais fazem parte dos principais 

assuntos a serem discutidos em todas as esferas da sociedade durante um determinado 

tempo. Estas discussões moldam a opinião individual das pessoas, que ao debaterem com 

outras pessoas de seus círculos sociais geram um conjunto de considerações, muitas vezes 

generalizadas, formando então, uma espécie de opinião coletiva sobre essas notícias. 

Segundo Figueiredo (1995, p.21), “a opinião pública se origina do debate público, 

de um processo de discussão coletiva, pois um indivíduo não é capaz de formar opinião 

isoladamente”. Ou seja, quanto mais a sociedade comenta determinado assunto, mais se 

reforça este assunto na mente deste indivíduo, fazendo com que o mesmo desenvolva uma 

opinião baseada naquilo que é a opinião de muitos. Para Walter Lippmann (2008), a 

opinião pública surge a partir do posicionamento de grupos. 

As imagens na cabeça destes seres humanos, a imagem de si próprios, dos outros, 

de suas necessidades, propósitos e relacionamentos, são suas opiniões públicas. 

Aquelas imagens que são feitas por grupos de pessoas, ou por indivíduos agindo 

em nome dos grupos, é Opinião Pública (LIPPMANN, 2008, p.40). 

 

Sendo assim, o conceito de Opinião Pública é formado a partir da interação de um 

indivíduo com seus grupos de interesse, de modo que a imagem que estes grupos têm 

sobre temas reflita no que seria caracterizado como opinião pública, ou seja, a construção 

coletiva se dá através daquilo que é dito em público pelos grupos e não as opiniões que 

surgem do público. Sendo assim, os grupos que detêm o poder sobre o que será dito, tem 

o poder sobre o que será a Opinião Pública. 

Os grandes meios de comunicação são os detentores deste poder sobre o que é 

dito, publicado e noticiado, pois definem quais temas devem ser discutidos e quais devem 

ser excluídos dos debates da esfera pública, de modo que os meios de comunicação 

influenciam a sociedade na formação da opinião pública, pois diariamente, a mídia expõe 

uma série de informações do que aconteceu ou está acontecendo no mundo, selecionando 
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as notícias e determinando quais serão os temas que a sociedade dará foco e levará para 

debate em seus círculos pessoais. 

Deste modo, a mídia desempenha importante papel na decisão das pautas que 

serão de opinião pública, pois “as pessoas agendam seus assuntos e suas conversas em 

função do que a mídia veicula” (BARROS FILHO, 2003, p.169). Por isso, entende-se que 

a mídia decide os assuntos que serão pautados durante determinado tempo, levando as 

pessoas a conversarem sobre estes assuntos. 

Este poder que a mídia tem de definir os temas que serão discutidos pela sociedade 

é chamado de agenda-setting. Segundo Barros Filho (2003), o agenda-setting é “uma das 

consequências da incidência da mídia sobre o público, pois cria um tipo de efeito social 

da mídia. Nesta hipótese, a mídia seleciona, dispõe e incide suas notícias, determinando 

os temas que o público irá falar e discutir”. 

A internet trouxe aos usuários novas formas de se comunicar e à mídia novas 

formas para propagar informação. A internet não é uma fonte única de informação pois 

os usuários se deparam com uma quantidade ilimitada de informação, uma vez que é 

possível escolher quais serão as fontes, de acordo com suas preferências, que o usuário 

irá se informar. Deste modo, as pessoas que acessam as inúmeras fontes online de 

informação ficam mais expostas a uma agenda diversificada do que as pessoas que 

acompanham as mídias tradicionais.  

Segundo Magalhães (2014, p.99) “uma das premissas do agenda-setting é a de 

que os indivíduos se informam por meio de um número limitado de canais de notícia e, 

nessas fontes, a agenda da mídia é, relativamente, uniforme”. A internet é um campo 

vasto de informações que se multiplicam diariamente, e, com esta variedade de canais de 

mídia, as pessoas se prendem menos a canais “tradicionais” ou a um único canal, de modo 

que uma pessoa pode consumir conteúdo de diversos portais de notícia e se informar com 

várias fontes diferentes, o que poderia dificultar o agendamento. No entanto, os meios 

tradicionais de comunicação tendem a levar os mesmos assuntos que noticiam nos jornais 

impressos ou nos noticiários televisivos para seus sites de notícia. 

A maioria dos sites noticiosos na internet é subsidiária da mídia tradicional, as 

versões online dos jornais, revistas, redes de televisão e canais de emissoras de 

TV noticiosa a cabo. [...]. Para muitos jornais online, a maioria de seus usuários 

são também leitores regulares da edição impressa tradicional. Em resumo, um 

alto grau de redundância nas agendas da mídia ao qual o público é exposto 

provavelmente continuará pelo menos o futuro próximo (MCCOMBS, 2009, 

p.225). 
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Há uma relação entre os assuntos pautados nas mídias tradicionais e os temas que 

vão para a internet, ou seja, a variedade de canais de informações até pode criar um grande 

volume de informações, mas não necessariamente aumenta a diversidade de notícias.  

A maioria dos usuários da internet utilizam as redes sociais. Estas, por sua vez, 

atuam não apenas como formas de socialização e entretenimento, mas permitem a criação 

de conteúdo, compartilhamento de links e notícias. As redes sociais passaram a ser um 

fator fundamental, nos dias de hoje, para o processo de agendamento, afinal, por meio 

delas é possível a interação das pessoas com o conteúdo, permitindo que comentem, 

opinem e compartilhem suas opiniões, experiências e ideias sobre o tema apresentado. E 

é nesta via que grande parte dos assuntos que se tornam agenda-setting são disseminados, 

inseridos à grupos sociais e tornam-se populares, desta forma, geram debate, discussões 

e a formação de opinião pública. 

 Os meios tradicionais podem estabelecer os temas importantes para discussão, 

mas o público o verá com mais complexidade e levará para debate na internet, o que 

sugere que os próprios usuários agendem suas pautas, de modo que a percepção sobre 

estes temas seja determinada a partir das fontes de informação que o próprio usuário 

busca. 

 

3. Cibercultura 

 

Para André Lemos, a Cibercultura é a “relação simbiótica entre a sociedade, a 

cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a convergência 

das telecomunicações” (LEMOS, 2003, p.11). O que denota uma importante ligação entre 

sociedade, cultura e tecnologia, de modo que uma depende da outra para sobreviver pois 

as mudanças tecnológicas modificaram a sociedade até mesmo nos âmbitos culturais, 

criando uma nova forma de interação entre homem e tecnologia. Os meios de 

comunicação mudaram, alterando também a forma de interação humana, pois a internet 

agregou os antigos meios, criando novas possibilidades de comunicação. 

O ciberespaço integra todas as mídias anteriores, como a escrita, o alfabeto, a 

imprensa, o telefone, o cinema, o rádio, a televisão e, adicionalmente, todas as 

melhorias da comunicação, todos os mecanismos que foram projetados até agora 

para criar e reproduzir signos. O ciberespaço não é um meio, é um metameio 

(LÉVY, 2000, p.64). 

 

No ciberespaço, a comunicação não funciona como nas mídias tradicionais, que 

existe uma comunicação de um para muitos, pois há um responsável pela disseminação 

da informação para vários que a recebem passivamente. Na era virtual, a comunicação é 
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de muitos para muitos, pois todos têm a possibilidade de serem criadores de conteúdo e 

também disseminadores de informação pelos múltiplos canais na rede, o que permite o 

diálogo e interação, o compartilhamento de ideias e saberes, proporcionando múltiplas 

possibilidades de comunicação e informação. 

Com o advento da internet, as mídias tradicionais se adaptaram para assegurar sua 

sobrevivência, uma vez que a humanidade está cada vez mais digital.  No entanto, é 

importante ressaltar que as mídias tradicionais não se transferiram para o mundo virtual. 

Para Lévy (1999), “o virtual não veio para substituir o real, e sim para atualizá-lo”, na 

cibercultura nenhum meio “tradicional” é substituído, apenas é adaptado. A ideia é que o 

digital e o real se unifiquem criando melhorias que condizem com a sociedade pós-

moderna. 

Deste modo, a cibercultura atua através das novas tecnologias de conexão, dando 

um novo formato para as práticas e organizações na era digital. Com as melhorias 

tecnológicas criou-se a possibilidade de empresas atuantes no meio digital, como a 

Netflix, que trouxe uma nova proposta de consumo televisivo adaptado a cibercultura, 

como a possibilidade de personalização de conteúdo e configuração da própria 

programação, o que configura uma individualização do meio, mas que ao mesmo tempo 

está conectada a sociedade em escala global, pois o usuário pode interagir com 

comunidades virtuais sobre as séries e filmes que consome, ao mesmo tempo em que pode 

buscar informações sobre novos produtos da Netflix na internet e ter acesso aos mais 

diversos conteúdos espalhados em sites e blogs de séries, o que resulta numa integração 

da sociedade à cibercultura. 

 

4. Cultura de Convergência 

 

Convergência é “o fluxo de conteúdos que percorre as múltiplas plataformas de 

mídias, a cooperação entre os múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos aos meios de comunicação” (JENKIS, 2009). Os meios de 

comunicação estão passando por um processo de adaptação aos novos processos 

tecnológicos, de modo que os meios tradicionais passam a coexistirem com os novos 

meios de comunicação.  

Ainda segundo Jenkis (2009), “a convergência das mídias é mais do que uma mera 

mudança tecnológica, pois muda toda a relação entre as tecnologias existentes, as 

indústrias, os mercados, os gêneros e o público”. As novas mídias estão se tornando cada 
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vez mais presentes e o processo de migração para essas mídias está ocorrendo 

naturalmente. A forma como as pessoas consomem televisão está se alterando e a internet 

propiciou novos meios de produção, distribuição e consumo, que estão se tornando parte 

de uma nova cultura de consumo televiso. Empresas como a Netflix, e até mesmo o 

YouTube, fornecem conteúdo audiovisual que podem ser consumidos da maneira que o 

usuário preferir. 

Os meios não são necessariamente trocados, suas funções é que são transmitidas 

nas novas tecnologias. A distribuição de filmes, por exemplo, antes era feita por 

videocassetes, que foram substituídos por DVDs, que estão sendo substituídos por 

arquivos em formatos digitais e hoje há o sistema de streaming, em que nem é preciso ter 

o arquivo, mesmo digital, para consumí-lo. Ou seja, a distribuição de filmes nunca 

desapareceu, o que mudou foi a forma de distribuir. 

 

5. Consumidor 

 

O consumidor “é a pessoa que realiza uma compra após a identificação de uma 

necessidade ou desejo” (SOLOMON, 2016). Toda a ação que visa alguma realização por 

meio de aquisição de um produto ou serviço é um ato de consumo. Deste modo, entende-

se que o processo de decisão de compra inicia com o reconhecimento de que há uma 

necessidade a ser saciada, resultando em um processo na realização desta necessidade. 

Segundo Armstrong e Kotler (2015), “as decisões de compra das pessoas, refletem 

seu estilo de vida, no que se refere ao padrão de agir em relação ao mundo e sua interação 

com ele”, e, essas decisões são afetadas por uma combinação de influências externas e 

internas. De um modo geral, o consumidor pode ser afetado por quatro fatores de 

influência: culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 

Os fatores culturais são os mais determinantes no comportamento do indivíduo, 

pois é influenciado por valores, percepções e comportamentos do grupo em que está 

inserido desde o seu nascimento. Os fatores sociais são exercidos pelos grupos que 

desempenham papeis sociais na vida de um indivíduo, como a família, escola, grupo 

religioso, etc., pois atuam como ponto de comparação e referência. Os fatores pessoais 

são as características de um indivíduo que influenciam no processo de decisão de compra, 

como maturidade, ocupação social estilo de vida e experiências, que serão levadas em 

consideração para tomar uma decisão de consumo. Entre os fatores psicológicos, estão as 

motivações pessoais para satisfazer uma necessidade, percepção das informações a sua 
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volta, aprendizagem adquirida pelas experiências vividas e as crenças e atitudes de um 

indivíduo que podem ser determinantes para o processo de decisão de compra. 

Dentre os quatro fatores de influência, “os fatores culturais são os que exercem a 

maior e mais profunda influência para o comportamento de compra do consumidor” 

(KELLER; KOTLER, 2012), pois são com estes fatores que as pessoas adquirem ao longo 

de suas vidas os valores, percepções, preferências e comportamentos que norteiam suas 

vidas e a forma que percebem o mundo.  

Nos fatores culturais para a influência de compra do consumidor, estão os grupos 

de referência. Em termos mais amplos, “os grupos de referências são aqueles que exercem 

alguma influência direta ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento de uma pessoa” 

(KELLER; KOTLER, 2012). Os grupos de influência exercem importante papel no 

processo de decisão de compra de um indivíduo, pois atuam como base para a formação 

de opinião e um guia de referência para o consumidor tomar a decisão. 

 

6. A Netflix e a série 13 Reasons Why 

 A Netflix é uma plataforma de streaming de vídeos, fundada em 1997 por Reed 

Hastings e Marc Randolph. Inicialmente era uma empresa de serviço de locação de filmes 

online, que ao passar dos anos desenvolveu um sistema de venda e aluguel de DVDs por 

site. Em 2007 iniciou o serviço de transmissão de séries e filmes onlines, onde os 

assinantes podiam assistir direto no computador.  

A versatilidade da multiplataforma permite que o conteúdo oferecido se adapte ao 

usuário, podendo ser exibido em diferentes aparelhos digitais, permitindo que o usuário 

decida o que assistir, quando assistir e o quanto assistir. Este novo modelo de consumo é 

diferenciado do que ocorre na televisão, pois os consumidores não ficam reféns de uma 

programação pré-definida, como ocorre nos canais abertos e fechados de TV a cabo, que 

obrigam o consumidor a esperar pela programação. 

A nova forma de assistir televisão proposta pela Netflix, tornou-se popular em 

pouco tempo, aumentando os investimentos em captação de séries e filmes 

disponibilizados na TV a cabo, melhorando o catálogo, e na produção de séries originais 

produzidas pela própria Netflix. Hoje, além de ser o principal serviço de TV por Internet 

do mundo, possui mais de 93 milhões de assinantes e está presente em mais de 190 países. 

A série de drama 13 Reasons Why, produzida pela Netflix, é baseada no livro 

homônimo do autor Jay Asher, e sua estreia ocorreu no dia 31 de março de 2017. O 
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programa está dividido em treze episódios que contam a história de Hannah Baker, uma 

adolescente e estudante do ensino médio, que cometeu suicídio. Antes de se matar, a 

jovem grava treze fitas K7, contando sua história e explicando as treze razões que a 

levaram a acabar com a própria vida. As fitas são enviadas a seus colegas de escola, que 

segundo a garota, quem as receber é uma das trezes razões. 

 13 Reasons Why contou com uma ampla divulgação da Netflix, principalmente 

nas redes sociais. Desde seu lançamento, a série foi considerada polêmica, por abordar 

temas como suicídio, depressão e bullying, e teve grande repercussão ainda nas primeiras 

semanas de estreia, sendo considerada controversa pois divide opiniões positivas e 

negativas em relação a forma que abordou esses temas. 

 

7. Metodologia 

Segundo BARROS FILHO (2003, p.180), “a base metodológica dos estudos sobre 

o agendamento se fundamenta sempre em dois procedimentos: de um lado a análise de 

conteúdo e, de outro, pesquisa de opinião”. Portanto, a análise se deu nestes dois 

procedimentos. 

Inicialmente, foi aplicada uma pesquisa de opinião, que é um tipo de pesquisa 

descritiva, cujo objetivo é “descrever as características de uma população ou fenômeno, 

além de identificar se há relação entre as variáveis analisadas” (MASCARENHAS, 2012, 

p.46), aos usuários da Netflix, através de formulários na internet, entre os dias 07 e 30 de 

abril de 2017, que obteve 439 participantes. 

Posteriormente, foi realizado a análise de conteúdo, que segundo Bardin (2009) é 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que faz uso de procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Foram analisadas 293 

matérias e artigos sobre a série publicados em sites, portais de notícias e blogs, entre os 

dias 07 de abril e 01 de maio de 2017. Para este procedimento foi utilizado a ferramenta 

Google Alerts4, que é uma ferramenta de pesquisa da web, que reúne e organiza 

diariamente todo conteúdo, referente a um termo cadastrado, que aparece nas pesquisas 

no motor de busca Google. Também se utilizou a ferramenta Google Trends5, que 

monitora tendências de termos de buscas relevantes na web. 

 

                                                 
4 https://www.google.com.br/alerts 

 
5 https://trends.google.com.br/trends/ 

https://www.google.com.br/alerts
https://trends.google.com.br/trends/
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8. Estudo de caso: 13 Reasons Why 

8.1. Análise de conteúdo 

Durante o acompanhamento da série, foi observado que as matérias e artigos 

publicados seguiram um padrão e repetição de matérias. Deste modo, o conteúdo foi 

classificado em dez categorias, conforme tabela 1 - Resumo da análise de conteúdo de 13 

Reasons Why. 

 

 

 

Esta classificação foi de grande importância para que fosse possível a 

identificação de conceitos básicos que, conforme por Hohlfeldt (1997), auxiliam na 

determinação do efeito de agenda-setting. Identificou-se o conceito “acumulação”, 

descrito pelo autor como a “capacidade que a mídia tem de dar relevância a um 

determinado tema, destacando-o do imenso conjunto de acontecimentos diários que serão 

transformados posteriormente em notícia e, por consequência, em informação” 

Tema da Notícia Resumo 
Quantidade 

de matérias 

Centro de Valorização à 

Vida (CVV) 

Matérias que abordam o aumento de ligações e procura ao 

CVV. 
24 

Precisamos Falar sobre 

Depressão, Bullying e 

Suicídio 

A importância de falar sobre o assunto como problema social. 

A sociedade precisa discutir estes temas e reconhecer que 

são sérios. 

42 

Netflix e a “romantização” 

do suicídio 

Abordam a série de forma negativa, consideram 

irresponsabilidade da Netflix mostrar cenas explícitas, pois 

podem incentivar pessoas a cometerem suicídio. 

26 

A Polêmica por trás das 

cenas Gráficas 

Tratam da polêmica sobre as cenas gráficas de suicídio e 

estupro retratadas nas séries. 
20 

Popularidade de 13 

Reasons Why 
Mobilização de fãs e citações em redes sociais.  26 

2ª Temporada de 13 

Reasons Why 

Especulações e opinião de roteiristas e produtores sobre uma 

possível nova temporada. 
38 

Selena Gomez e Atores da 

série 13 Reasons Why 

Matérias em torno dos atores da série e da Cantora e 

Produtora da série Selena Gomez. 
87 

Resenha da série 13 

Reasons Why 
Resenha da série de modo imparcial. 8 

Livro 13 Reasons Why Matérias que citam o livro que inspirou a série. 6 

Outros 
Matérias aleatórias, sem grande relevância, que citaram a 

série e não se encaixam em nenhuma opção acima. 
16 

 
Total       293 

Tabela 1: Resumo da análise de conteúdo de 13 Reasons Why 
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(HOHLFELDT, 1997, p.49), visto que a série foi inserida em dez tipos de categorias que 

abordavam os mais distintos assuntos em torno do mesmo tema. 

A possibilidade de catalogação das matérias publicadas, por serem temas 

repetitivos, embora sejam publicados por diferentes sites e portais, indica o conceito de 

“consonância” que para Hohlfeldt (1997, p.49), indica que “apesar de suas diferenças 

especificidades, as mídias possuem traços em comum e semelhanças na maneira pela qual 

atuam na transformação do relato de um acontecimento que se torna notícia”. 

Dentre as matérias analisadas, 42 tratavam da necessidade de debates em 

sociedade sobre depressão, suicídio e bullying, o que indica outro conceito apontado por 

Hohlfeldt, a “centralidade”, que é a “capacidade que as mídias têm de colocar como algo 

importante determinado assunto, dando-lhe não apenas relevância quanto hierarquia e 

significado” (HOHLFELDT, 1997, p.49). Este conceito implica que apesar de muitos 

temas serem noticiados constantemente, nem todos são centrais, ou seja, decisivos para a 

sociedade. 

Segundo uma pesquisa realizada pela Fizziology6, uma empresa norte americana 

que realiza pesquisa em mídias sociais, na primeira semana a série alcançou mais de 3,5 

milhões de menções nas redes sociais, fazendo da série o programa com mais 

engajamento da Netflix. Um levantamento realizado pelo Comunica Que Muda7, treze 

dias antes da estreia da série, nas redes sociais do Brasil haviam 20 mil menções sobre 

suicídio. Treze dias após a estreia, as menções subiram para 269.109 mil. De acordo a 

BBC Brasil, na terceira semana de abril as buscas no Google pelo termo “suicídio” 

aumentaram em 100% se comparadas com o mesmo período em 2015. 

Um outro desdobramento causado pela série é referente ao Centro de Valorização 

à Vida (CVV), uma associação sem fins lucrativos que presta serviços voluntários e 

gratuitos de apoio emocional e prevenção ao suicídio, que obteve um aumento de 445%8 

nos pedidos de ajuda recebidos após o lançamento da série. Segundo o próprio CVV, nos 

primeiros dez dias de abril, receberam em média 300 e-mails por dia, antes a média era 

de 55 emails por dia, e destes emails, ao menos 100 citavam a série 13 Reasons Why.  

                                                 
6 https://omelete.uol.com.br/series-tv/noticia/13-reasons-why-serie-e-o-maior-sucesso-da-netflix-nas-

redes-sociais/ 

 
7 http://www.comunicaquemuda.com.br/35888-2/ 

 
8  http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,busca-por-centro-de-prevencao-ao-suicidio-cresce-445-apos-

serie-da-netflix,70001734246 

https://omelete.uol.com.br/series-tv/noticia/13-reasons-why-serie-e-o-maior-sucesso-da-netflix-nas-redes-sociais/
https://omelete.uol.com.br/series-tv/noticia/13-reasons-why-serie-e-o-maior-sucesso-da-netflix-nas-redes-sociais/
http://www.comunicaquemuda.com.br/35888-2/
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,busca-por-centro-de-prevencao-ao-suicidio-cresce-445-apos-serie-da-netflix,70001734246
http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,busca-por-centro-de-prevencao-ao-suicidio-cresce-445-apos-serie-da-netflix,70001734246
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Com base nesses dados coletados por meio da análise, pode-se notar o conceito 

de tematização da série, que é um procedimento do agenda-setting ligado à centralidade, 

sendo entendido como: 

Capacidade de dar o destaque necessário (sua formulação, a maneira 

pela qual o assunto é exposto), de modo a chamar a atenção. Um dos 

desdobramentos da tematização é a chamada suíte de uma matéria, ou 

seja, os múltiplos desdobramentos que a informação vai recebendo, de 

maneira a manter presa a atenção do receptor naquele assunto 

(HOHLFELDT, 1997, p.50). 

 

A partir da “tematização”, iniciou-se uma outra questão do agendamento relativa 

a percepção que a sociedade estava tendo da opinião pública sobre a série. Esta percepção 

é tratada por “saliência”, ou seja, “a importância que o indivíduo pensa que os outros 

atribuem ao tema, corresponde a um clima de opinião” (WOLF, 2005, p.177). A 

“saliência” pode ser observada a partir de matérias categorizadas em “Netflix e a 

‘romantização’ do suicídio” e “a Polêmica por trás das cenas Gráficas”, que indicaram os 

debates gerados em torno da série, construindo opiniões positivas e negativas, dividindo 

o público em dois grupos: os que consideraram a série irresponsabilidade da parte da 

Netflix, porque a série poderia prejudicar os telespectadores que possuem saúde mental 

fragilizada, e os que acham que a série é necessária pois abre as portas para debates de 

temas antes considerados tabus.  

O conceito de  “onipresença” que, segundo Hohlfeldt (1997, p.49), trata-se de 

“acontecimento que, transformado em notícia, ultrapassa os espaços tradicionalmente a 

ele determinados se torna onipresente” pôde ser observado no desenrolar da repercussão 

que a série atingiu, sendo utilizada para campanhas anti-bullying. Os fãs da série se 

mobilizaram na internet e realizaram uma espécie de campanha em uma rede social 

utilizando a hashtag #NãoSejaUmPorquê, enviaram mensagens positivas para quem está 

sofrendo bullying ou conscientizando sobre os comentários e brincadeiras ofensivas.  

Algumas páginas famosas na internet aderiram à campanha fazendo suas próprias 

versões de campanhas anti-bullying, como por exemplos, o Ministério da Educação e a 

fanpage Sobre Sagas que propuseram que seus seguidores falassem coisas positivas para 

seus colegas, conforme pode ser observado na figura 1 - Repercussão de 13 Reasons Why 

nas redes sociais. 
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Para identificação de “frame temporal” e “time-lag” analisou-se o interesse ao 

longo do tempo no Google Trends para a procura da tag 13 Reasons Why no Google, no 

período de 20/03/2017 e 31/05/2017.  Segundo Hohlfeldt, frame temporal é: 

Quadro de informações que se forma ao longo de um determinado 

período de tempo da pesquisa e que nos permite a intepretação 

contextualizada do acontecimento, ele cobre todo o período de 

levantamento de dados das duas ou mais agendas (isto é, a agenda da 

mídia e a agenda dos receptores (HOHLFELDT, 1997, p.50). 

 

Ainda segundo o autor, “time-lag” é o intervalo entre o período de levantamento 

da agenda da mídia e agenda do receptor, pressupondo que a há um efeito de influência 

da mídia sobre o receptor. Para Barros Filho (2003) é impossível aferir com exatidão o 

intervalo de time-lag, no entanto, busca-se um tempo ótimo aproximado.  

Dez dias antes da estreia da série, a procura pelo termo era baixa, conforme pode 

ser observado na Figura 2 - Interesse ao longo do tempo no Google Trends para 13 

Reasons Why. A partir da estreia da série, iniciou um crescimento nas buscas. O aumento 

das buscas, foi registrado no dia 09 de abril, nesse período as matérias veiculadas foram 

a respeito da popularidade da série e algumas sobre romantização de suicídio e a 

importância de falar sobre bullying e depressão, revelando assim o início de alguns 

debates em torno da série. 

Figura 1. Repercussão de 13 Reasons Why nas redes sociais. 
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O maior pico de buscas sobre a série foi no dia 14 de abril, duas semanas após a 

estreia, de acordo com a análise de conteúdo, neste período começaram as especulações 

sobre a possibilidade uma segunda temporada da série. A partir deste ponto a procura pela 

série começou a cair lentamente, embora não tenha chegado a estagnação. Deste modo, 

entende-se que o intervalo de time-lag foi aproximadamente entre os dias 09 e 14 de abril. 

Diante da análise de conteúdo, foi identificado que a série se popularizou na 

internet chamando a atenção de vários públicos, que se manifestaram sobre o assunto, 

falando positivamente ou negativamente, fazendo com que gerasse discussões em torno 

do assunto. Tudo isto indica o conceito de “relevância”, que para Hohlfeldt (1997, p.50), 

é a avaliação do tema nas diferentes mídias, que ocorre quando um acontecimento acaba 

sendo noticiado por todos as diferentes mídias independente do enfoque que ocorra. Ora 

especialistas listavam as razões para não assistir a série, ora falavam dos benefícios que a 

série trazia para a sociedade ao abordar um tema tão complexo e envolto em tabus. Os 

portais de notícia geravam conteúdo sobre os dois tipos de notícia, que eram reproduzidos 

e compartilhados por fanpages na internet, contribuindo para a repercussão da série e o 

aumento dos debates, o que aponta o princípio do agendamento, que são as discussões 

públicas sobre um tema determinado pela mídia.  

 

8.2. Resultado da pesquisa  

Dentre os 439 participantes da pesquisa, a maior parte possui idade entre 20 e 24 

anos (42,1%) e 60,1% já haviam assistido a série 13 Reasons Why. Ao serem questionados 

se estavam conversando com outras pessoas sobre a série, 76,8% responderam que têm 

conversado e 23,2% afirmaram que não falaram sobre a série. Este resultado é 

interessante, pois, segundo Magalhães (2014, p.52), “a comunicação interpessoal pode 

reforçar os efeitos de agendamento da mídia na agenda pública quando esta conversação 

Figura 2. Interesse ao longo do tempo no Google Trends para 13 Reasons Why. 
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lida com o mesmo tema o qual os meios de comunicação têm enfatizado”, uma vez que a 

mídia impôs a série como pauta as pessoas passaram a comentar sobre ela. 

Sobre o que levam em consideração para decidir o que assistir na Netflix, a 

maioria dos participantes, 67,4%, responderam que o que mais levam em consideração é 

a recomendação e indicação de amigos e familiares e em segundo lugar, responderam que 

levam em consideração a popularidade da série. E 81,1% dos participantes, afirmaram 

que já assistiram alguma série só porque todos as suas voltas estavam comentando sobre 

a série. A maior parte dos participantes, 87,9% responderam que tentam convencer outras 

pessoas a assistirem as séries que consideram legais. Somente, 12,1% não tenta convencer 

outras pessoas a assistirem também, 

De acordo com a pesquisa, é perceptível que as pessoas gostam de falar sobre o 

que consomem na Netflix, pois 75,2% dos participantes responderam que costumam 

conversar sobre o que assistem na Netflix. No entanto, 14,8% dos participantes disseram 

que raramente comentam sobre uma série ou filme que assistiram e 0,7% disseram que 

nunca falam sobre o que assistem na Netflix. 

Sendo assim, conclui-se que o público leva em consideração a recomendação de 

amigos e família e a popularidade do programa na hora de escolher o que assistir na 

Netflix e tentam convencer outras pessoas a assistirem as séries que consideram legais, 

além de utilizarem as séries como assunto no dia a dia.  

 

9. Conclusão 

O resultado da pesquisa somado a análise de conteúdo, mostraram um 

significativo interesse da sociedade em torno da série e de como as pessoas recebem e 

disseminam conteúdo pela internet. O fato de que importantes veículos de comunicação 

terem colocado os assuntos suicídio e depressão em pauta, por causa da série, denota que 

a mídia deu importância a série colocando-a num processo de agendamento.  

Quanto aos fatores que levam de decisão de consumo de séries e filmes, entende-

se que maioria das pessoas assistem séries por causa da opinião de amigos e familiares e 

também costumam influenciar pessoas próximas a assistirem as séries que consideram 

legais, além de utilizarem essas séries como pautas para suas conversas no dia a dia e 

tendem a assistirem séries porque muitas pessoas estão comentando a respeito e acabam 

ficando curiosas. Também foi possível identificar a atuação do agenda-setting nas novas 
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mídias, visto que este processo funciona na própria lógica da internet, através da análise 

de conteúdo, percebeu-se o processo de agendamento da série. 

Portanto, é possível afirmar que o agenda-setting pode atuar como fator de 

influência para a decisão do consumidor na hora de decidir o que irá assistir no catálogo 

da Netflix. 
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