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Resumo 

 

Estes apontamentos iniciais possuem o intuito de lançar um olhar ao fato ocorrido em 

outubro de 2017, quando a Netflix comprou horário no SBT para transmitir o primeiro 

episódio da primeira temporada da série Stranger Things, além de anúncios 

publicitários. Devido ao crescente número de acesso aos vídeos publicitários no 

Youtube, será analisado no presente apontamento um desses vídeos, na qual foi 

selecionado por maior número de visualizações no canal da Netflix no Youtube, o vídeo 

denominado “Stranger Things - Xuxa e o baixinho que sumiu”, sendo um seriado de 

produção própria da Netflix. Como principais referências teóricas foram utilizados os 

autores, Henry Jenkins com Cultura da Convergência, Raymond Williams com 

Televisão, e Marcia Nogueira Alves et al, com o tema Mídia e Produção Audiovisual.  
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Introdução 

 

Este artigo busca lançar um olhar na forma como a maior empresa de serviço 

streaming do mundo, a Netflix, usou os meios de comunicação (Internet e televisão) 

para divulgar o seriado Stranger Things, sendo ele de produção própria. E trazendo as 

perspectivas dos autores Henry Jenkins com a cultura da convergência e Raymond 

Willians com teorias que envolvem televisão.  

Segundo o site oficial da empresa, a Netflix surgiu em 1997 nos Estados Unidos 

como um serviço de aluguel de DVDs via correio. Inicialmente, o usuário pagava uma 

taxa pela locação e serviço postal, porém dois anos depois a empresa introduziu o 

modelo de assinatura mensal, oferecendo em troca a locação ilimitada de seus títulos. 

Com os avanços tecnológicos e da Internet, em 2007 a Netflix passou a disponibilizar 

todo o seu conteúdo através de VOD (Video On Demand) em qualquer plataforma que 
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possuísse uma conexão com a Internet, ou seja, eles procuravam inovar e acompanhar a 

tecnologia, coordenado por Reed Hasting, fundador e atual CEO (NETFLIX, 2017).  

Atualmente, a companhia possui mais de 125 milhões de assinantes por todo o 

globo. Em 2010 a empresa fez sua primeira expansão internacional, porém apenas em 

2011 iniciou seus serviços na América Latina (incluindo o Brasil) e passou a adaptar 

seus serviços com o uso de legendas e dublagens (NETFLIX, 2017).   

 O usuário que assinar a Netflix no Brasil terá acesso a mais de três mil títulos, 

entre seriados, filmes, shows de stand up comedy, documentários, dentre outros. A 

companhia se destaca também pela produção de seriados próprios, como House of 

Cards, Narcos, Stranger Things, Orange Is the New Black entre outros. A atualização do 

catálogo se dá semanalmente, e a Netflix informa sempre quais são os títulos novos, 

através das redes sociais e de sua plataforma. No Brasil, curiosamente, a Netflix passou 

a anunciar suas campanhas em canal de TV aberta (SBT), por se tratar de uma 

experiência nova na TV brasileira, tornou-se notícias nas mídias locais e 

consequentemente algo interessante a estudar.  

Esta pesquisa busca desenvolver o seguinte questionamento: A partir do 

momento em que um seriado da Netflix foi para uma emissora que transmite em fluxo, 

procura-se assim, mostrar em que medida ela também se torna em fluxo. Sendo assim, o 

objetivo geral deste trabalho é identificar como em algum momento, durante a exibição 

no SBT do primeiro episódio da primeira temporada, a Netflix tornou-se em fluxo. Para 

atingi-lo, foi necessario estabelecer alguns objetivos específicos, tais como: Analisar o 

vídeo publicitário da série Stranger Things com mais acesso no canal da Netflix no 

Youtube, avaliar onde possui uma cultura de convergência nos meios utilizados para 

divulgação do seriado, além do fato da Netflix lançar semanalmente um episódio de 

determinada série, como isso, qualifica relação com o fluxo.  

A hipótese é que durante aquele específico momento do dia 28 de outubro de 

2017 na qual o seriado Stranger Things de produção exclusiva da Netflix, foi ao ar com 

o primeiro episódio da primeira temporada em canal aberto (SBT), é o mais perto de um 

fluxo que a empresa conseguiu chegar até o momento.    

 A companhia conseguiu 7,4 milhões de novos clientes entre janeiro e 

março de 2018 (GLOBO, 2018). Na última década, "o que realmente fez para a Netflix 

foi a explosão de telefones e tablets que permitiu que as pessoas assistissem vídeos em 
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todos os lugares", disse o analista da Wedbush Securities, Michael Pachter (LIEDTKE, 

2017).  

Esses apontamentos buscam lançar um olhar num tema não investigado na área 

de comunicação, o fluxo e a convergência envolvendo séries e vídeos publicitários da 

Netflix, trazendo teorias como a de Henry Jenkins na cultura da convergência e 

Raymond Williams com teoria de fluxo. Dessa forma, observar como seria possível uma 

série da Netflix, se tonar televisão segundo o conceito de Raymond Williams, e tendo 

em suas propagandas a cultura da convergência de Henry Jenkins. Portanto, com todos 

os aspectos apresentados até então, é de extrema relevância acadêmica para a área de 

comunicação estudar o assunto que será abordado.  Para melhor entendimento, o artigo 

será dividido em duas sessões: A primeira é “Rainha dos Baixinhos”, irá trazer um 

vídeo protagonizado pela apresentadora e cantora Xuxa, que foi escolhido por ser um 

vídeo publicitário referente ao seriado analisado aqui, e tendo o maior número de 

acessados na página da Netflix no Youtube.  A segunda sessão é “Cultura da 

Convergência e Fluxo Planejado”, segundo o autor Henry Jenkins, abordando o tema 

cultura da convergência, fazendo uma breve análise do vídeo e do momento em que foi 

transmitido o seriado da Netflix em canal aberto. E o fluxo planejado, com dois autores 

do tema fluxo e televisão, sendo eles Raymond Williams e Carlos Eduardo Marquioni. 

 

“Rainha dos Baixinhos” 

O vídeo a ser analisado a seguir foi eleito por maior em número de visualizações 

no canal da Netflix no Youtube, intitulado como “Stranger Things - Xuxa e o baixinho 

que sumiu”, publicado em 04 de agosto de 2016, tendo a apresentadora e cantora Xuxa 

Meneghel como protagonista, dessa maneira, o vídeo possui 2,5 milhões de 

visualizações e 103 mil “curtidas de gostei”.  

Em uma pesquisa intitulada “O Efeito da Marca na Avaliação de Propagandas 

Endossadas por Celebridades: Um Estudo Experimental
3
”, realizada por Leonardo 

Aureliano da Silva, no XXXVI Encontro da ANPAD, em setembro de 2012, conclui-se 

que quando uma marca já é reconhecida no mercado, não necessita de celebridades para 

impulsionar vendas para o consumidor final; entretanto, quando uma marca é nova no 

mercado e utilizam-se celebridades para divulgação, tende a levar uma influência 

positiva em relação aos consumidores. Levando isso em consideração, e com o fato da 

                                                 
3
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Netflix ser relativamente nova no mercado brasileiro, foi utilizada dessa estratégia para 

se promover. 

 O vídeo em questão foi divulgado via web, na página oficial da empresa no 

Youtube, devido a maior possibilidade de interação com o público, e possuir uma 

liberdade de tempo para se propagar, além de:   

  

Está no ar 24 horas por dia, 365 dias por ano. O preço é o mesmo, não 

importa o horário nem a localização da audiência.  

Possibilita uma grande segmentação, uma vez que cada site é acessado para 

um propósito específico. 

Permite o relacionamento direto e indireto com o consumidor. 

O uso de tecnologias multimídia acrescenta valor às campanhas. 

Tem baixo custo de distribuição, independente do número de usuários 

atingidos. 

O material promocional é facilmente atualizado. 

Existe facilidade de navegação – o usuário clica onde e como desejar. 

(ALVES et al, 2012, p. 317) 

 

Ademais, a companhia possui a liberdade de utilizar uma linguagem popular com 

jargões, e duplo sentido, além de não seguir uma regra específica, como no padrão 

televisivo, na qual possui duração de 15, 30, 45 ou 60 segundos. O vídeo “Stranger 

Things - Xuxa e o baixinho que sumiu” têm dois minutos e dezenove segundos, ou seja, 

não seguiu o padrão típico da televisão. 

O vídeo publicitário protagonizado por Xuxa, é um tanto peculiar, pois aborda 

com humor algumas polêmicas por trás da carreira da apresentadora. Como exemplos, 

problemas citados que dominaram o imaginário popular nas décadas de 1980/90, a 

boneca possuída pelo demônio, e o disco “Xou da Xuxa 3” que entrou para o livro dos 

recordes após vender 3,2 milhões de cópias, e tendo uma faixa musical o hit “Ilariê”, 

quando tocado ao contrário, dizia-se ouvir “coisas demoníacas”. Inclusive em maio de 

2016, em uma entrevista, a apresentadora Xuxa falou sobre o assunto com o youtuber 

Felipe Neto:  

 

Até hoje as pessoas falam disso. Elas têm que ouvir do lado certo e não ao 

contrário, né?”. “Tem muita coisa que ninguém quis falar, ninguém quis 

escrever, e eles deduzem que é dita uma frase. Eu não falei isso aí, eu nunca 

cantei desse jeito. Eles começam a inventar uma história! Acho as pessoas tão 

estúpidas, tão burras… se eu tenho tudo isso foi Deus que me deu, não o cara 

que eles dizem morar lá embaixo. Isso só faz dar mais força para „ele‟. Sou 

criticada por isso e não tenho o direito de me defender (SANTOS, 2016). 

 

A Netflix aproveitou essa polêmica que acompanha a carreira de Xuxa, de modo 

bem humorado, tendo o vídeo que inicia-se com a protagonista do seriado em questão, 
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Eleven, ligando a televisão, como vemos a imagem 9 no anexo A, página 11, a Xuxa 

vestindo figurino e cabelo típico dos anos 80, época em que ela comandava um 

programa na Globo, chamado o “Xou da Xuxa”, mesmo período que se ambienta o 

seriado Stranger Things. 

A imagem 11 no anexo A, página 11, a apresentadora lê uma carta que 

supostamente teria sido enviada pela personagem da série Joyce, na qual diz que o 

personagem Will, seu filho, teria sumido, e que ela escuta a respiração do filho 

juntamente com ruídos quando o telefone misteriosamente toca, fato que ocorre no 

seriado. Xuxa ainda pergunta se as coisas estranhas que estão acontecendo, são 

motivadas pela boneca dela que tem fama de “possuída pelo demônio”, como vemos a 

imagem 12 e 13 no anexo A, página 11. A imagem 14 no anexo A, página 11, mostra 

Xuxa dizendo aos fãs que enviem cartas para ela. Curiosamente, a caixa postal mostrada 

é com o número 666, conhecido por ser o número da besta, na bíblia em Apocalipse diz 

que “quem tiver discernimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu 

número é 666”, antigamente era comum disfarçar nomes com números, e segundo o 

professor Ian Boxall, se for escrever o nome do imperador Nero Cesar no alfabeto hebraico, 

a equação teria como resultado o número 666, acredita-se que devido a perseguição do 

imperador aos cristãos, acabou por se tornar odiado e chamado de demônio (GLOBO, 2016). 

E para finalizar o vídeo, ela cita o seu disco tocado ao contrário, que supostamente fala 

coisas satanistas, mostrado na imagem 15 e 16 no anexo A, página 11. 

No tópico a seguir, serão trazidas as teorias de cultura da convergência e fluxo 

planejado, explicando o que é cada uma das teorias, além de citações dos autores que 

tratam do assunto, posteriormente será explicado como cada teoria se encaixa na 

hipótese aqui apresentada. 

 

Cultura da Convergência e Fluxo Planejado 

        

No livro escrito por Henry Jenkins, intitulado Cultura da Convergência, ele 

apresenta um conceito para delinear as transformações tecnológicas, mercadológicas, 

culturais e sociais compreendido no cenário contemporâneo dos meios de comunicação,  

A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. 

A convergência altera a relação entre tecnologia existente, indústrias, 

mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a 

indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o 
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entretenimento. Lembre-se: a convergência refere-se a um processo, não a 

um ponto final. ( JENKINS, 2013, p.43) 

 

O escritor verifica o fluxo de conteúdo que passa por múltiplos suportes e 

mercados midiáticos, considerando o comportamento migratório percebido no público, 

que se altera entre diversos canais na procura de novas experiências de entretenimento. 

 O autor ainda deixa claro que a convergência é a interação das velhas e novas 

mídias, é uma coexistência, elas vão interagir de forma cada vez mais complexa 

(JENKINS, 2013, p.33). Percebe-se que a convergência não apenas tem uma forma de 

produzir, quanto uma forma de consumir os meios de comunicação. 

Já no fluxo planejado, primeiramente precisa-se pensar o que se considera 

experiência de televisão, “...a conteúdos audiovisuais que podem se confundidos com 

televisão – especialmente quando esses conteúdos são relativos a programa que foram 

veiculados na TV e estão disponíveis para acesso via sites de internet...” 

(MARQUIONI, 2016, p. 77), ou seja, não podemos considerar televisão o fato de 

assistir um programa que esta disponível online, tendo a possibilidade de ser pausado a 

qualquer momento, assistir a qualquer hora do dia ou da noite; para ter realmente a 

experiência de TV, necessita-se o fluxo planejado, “corresponde à sequência de 

conteúdos proposto e exibida pela emissora” (MARQUIONI, 2012, p. 32), dessa forma, 

o modo como nos referimos ao falar “estou assistindo televisão, um seriado da Netflix”, 

não é recomendado comparar televisão com Netflix, pois são coisas totalmente 

diferentes,  

O que está sendo exibido não é, nos antigos termos, uma programação de 

unidades separadas com inserções específicas, mas um fluxo planejado, em 

que a verdadeira série não é a sequência publicada de programas, mas essa 

sequência transformada pela inclusão de outro tipo de sequência, de modo 

que essas sequências juntas compõe o fluxo real...”. (WILLIAMS, 2016, p. 

100). 

 O fluxo planejado necessita que o emissor e o receptor estejam ao mesmo 

tempo, “juntos”, a emissora de televisão com uma grade pré-determinada ou não, 

enviando sinais eletromagnéticos que serão recebidos pela população,  dessa maneira 

tendo a experiência de televisão “ao vivo” (MARQUIONI, 2012, p. 33). 

Esse mesmo seriado na qual foi protagonizado pela apresentadora e cantora 

Xuxa, a Netflix comprou uma hora da grade de programação do SBT, no dia 28 de 

outubro de 2017 (STYCER, 2017), na qual foi exibido o primeiro episódio da primeira 

temporada da série Stranger Things, além de anúncio publicitário intitulado “Notícias 
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estranhas”, protagonizado pela apresentadora e jornalista brasileira Marília Gabriela, o 

que na verdade já é comum, pois a empresa aplicou outros anúncios nesse mesmo canal 

aberto, e não apenas isso, em 2015 o apresentador e dono da emissora SBT, Silvio 

Santos, comentou em seu programa dominical, que assiste a série The Bible, na Netflix, 

e falou em rede nacional, que gostaria de ganhar um mês grátis da plataforma, após 

essas declarações, o CEO da Netflix gravou um vídeo
4
 respondendo o apresentador 

brasileiro, na qual conta que está disponibilizando uma assinatura vitalícia ao 

apresentador. Acredita-se que agindo dessa forma, a empresa busca um nicho de público 

até então não alcançado, o público da televisão aberta. 

Tendo em vista todos os aspectos apresentados até o presente momento, 

podemos notar algo, o fenômeno cultura da convergência segundo Henry Jenkins:  

“Bem-vindo à cultura da convergência, onde velhas e 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. [...] Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através 

de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados 

midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de 

entretenimento que seja. (JENKINS, 2013, p.29) 

 

 Levando em consideração as teorias apresentadas até o presente momento, 

observa-se o fato em que a Netflix trouxe a apresentadora e cantora Xuxa, um símbolo 

da televisão brasileira, a apresentadora da velha mídia (televisão), inserindo em uma 

nova mídia (Youtube), ou seja, no momento em que ela simula seu antigo programa da 

década de 1980/90, na qual era exclusiva da televisão aberta, agora ela aparece 

apresentando o “programa” através de um vídeo na internet, desse modo mostra-se 

cultura da convergência, não apenas isso, quando inicia o vídeo, é o expectador vendo o 

aparelho de televisão sendo ligada pela protagonista Elevem de Stranger Things, dessa 

maneira é a imagem da velha mídia (televisão) sendo visualizada através da nova mídia 

(internet), podendo considerar cultura da convergência também.  

A partir do momento em que a Netflix comprou uma hora da grade de 

programação do SBT, no dia 28 de outubro de 2017 (STYCER, 2017), na qual foi 

exibido o primeiro episódio da primeira temporada da série Stranger Things em canal 

aberto, além de anúncio publicitário, trazendo a nova mídia para a velha mídia, também 

consiste em uma convergência, e indo mais longe ainda, no momento em a série foi ao 

                                                 
4
 https://www.youtube.com/watch?v=5OvZjfMPhS8 
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ar em pleno canal aberto da televisão brasileira, ele deixou de ser apenas uma série na 

plataforma, e tornou-se televisão, como explicado anteriormente, a Netflix não é 

televisão, não está inserido no ato de ver televisão, pois não está em fluxo, mas no 

período em que foi transmitido em fluxo, no dia 28 de outubro de 2017 no SBT, 

podemos considerar que isso é o perto de ser uma televisão na qual a Netflix conseguiu 

chegar até o exato momento no Brasil, todavia, tem outro questionamento não 

abordado, certas séries são lançadas semanalmente, algo controlado, talvez isso seja 

também o mais perto que a Netflix consiga chegar de um fluxo, não podemos afirmar 

ser fluxo, já que ele está disponível para assistir a qualquer momento e pausar quando 

for conveniente aos telespectadores.      

 

Considerações Finais 

 

Tendo em vista os aspectos apresentados, por meio da análise do vídeo e 

discursão com os teóricos aqui citados, a Netflix está em busca de um público até então 

não alcançado, o público da televisão aberta, dessa maneira ele trouxe sua propaganda 

para o SBT, a fim de atrair novos assinantes. Foi feito uma breve análise do ocorrido no 

dia 28 de outubro de 2017 nesse apontamento, na qual podemos considerar que a 

Netflix não é televisão por não ser em fluxo, todavia, no momento em que ela transmitiu 

a série através de um canal aberto  em fluxo, o SBT, o seriado em questão tornou-se em 

fluxo, por um tempo determinado, além disso, o modo com ela trouxe seu comercial da 

nova mídia (internet) para a velha mídia (televisão), isso retrata cultura da convergência.   

Esse apontamento é apenas uma preliminar sobre o tema, na qual será 

desenvolvido para uma futura dissertação, é importante acrescentar que é de extrema 

relevância para futuras pesquisas, pois a Netflix é uma empresa que está em expansão e 

cada dia que passa, com mais assinantes.  
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ANEXO A 

 
Imagem 9 -  Eleven ligando televisão        Imagem 10 – Xuxa usando o “meme” “Senta aí, 

Cláudia!”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Print screen do vídeo no Youtube (2018)  Fonte: Print screen do vídeo no Youtube (2018) 

                        

Imagem 11 – Xuxa lendo a carta de Joyce   Imagem 12 – Xuxa falando da sua boneca 

 

 

 

 

 

Fonte: Print screen do vídeo no Youtube (2018)  Fonte: Print screen do vídeo no Youtube (2018) 

 

Imagem 13 – Boneca supostamente possuída pelo demônio. Imagem 14 – Número da caixa postal 

 

 

 

 

 

Fonte: Print screen do vídeo no Youtube (2018)  Fonte: Print screen do vídeo no Youtube (2018) 

 

Imagem 15 – Xuxa convidando para escutar disco ao contrário.           Imagem 16 – Xuxa disco ao contrário 

 

 

 

 

 

Fonte: Print screen do vídeo do Youtube (2018)  Fonte: Print screen do vídeo do Youtube (2018) 

 

 

 


