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COMUNICAÇÃO DA NETFLIX NAS MÍDIAS SOCIAIS
John Breno Lima da Silva
Ítalo Maxwell Lima Santos
João Pedro Macena dos Santos
Prof.º Dr. Davi Barboza Cavalcanti1

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar como é a estratégia da Netflix nas
mídias sociais e as suas formas de relacionamento com o público. Dessa forma,
a pesquisa enfatiza a comunicação da Netflix com os seus seguidores nas mídias
sociais. Teoricamente, com uma linha temporal passando pelo início do
streaming no Brasil, este trabalho debate uma breve história da criação do
streaming, a relação com os assinantes, as formas de publicidade e a
conversação nas mídias sociais. Como resultados, observa-se que para obter
uma boa comunicação, a Netflix usa nas mídias sociais, em grande escala, suas
próprias produções, como filmes e séries.
Palavras-chave: Streaming. Netflix. Mídias Sociais. Comunicação.
1 INTRODUÇÃO
O estudo começou a partir da observação do papel que a Netflix tem
desenvolvido e conquistado nos últimos anos, tornando-se referência para
serviços de streaming. Muito disso, vale ressaltar, deve-se à grande expansão e
possibilidades que as mídias sociais disponibilizam.
A Netflix mudou a forma de entretenimento, agradando vários tipos de
público, de uma forma simples e com planos acessíveis, conseguindo trazer para
sua plataforma milhões de pessoas. Seu estilo tão comunicativo é o grande
chamariz para os usuários, onde a conversa entre ambos é a mais amigável
possível. Isso vindo através das mídias, que são a porta de entrada para essa
comunicação, onde o serviço de streaming interage - seja lançando um vídeo no
YouTube com referências culturais ou respondendo aos usuários nas redes em
“primeira pessoa”, tornando a comunicação mais pessoal e horizontal.
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Entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas plataformas
de mídia. Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, fantasias e
desejos também fluem pelos canais de mídia. Ser amante, mãe ou
professor ocorre em plataformas múltiplas (JENKINS, 2009).

As mídias sociais são um portal que, para o streaming, tornam-se
necessárias. A Netflix tem parte do seu sucesso devido a elas, onde a mesma
empresa começou a construir uma relação entre produto e consumidor de forma
primorosa. Ao saber utilizar as diversas oportunidades disponíveis para com o
seu público, ela acerta em cheio e sabe aonde chegar e como fazer aquilo se
tornar algo que caia no conhecimento e no gosto popular. Castellano, Pinho e
Noronha (2018, p. 412) afirmam que:
A empresa adota a persona de um aficionado por séries e filmes, que
partilha da mesma afeição, ansiedade e outros sentimentos que os
consumidores das obras de seu catálogo apresentam. Entra em cena,
então, o uso de uma linguagem jovial, referências a práticas sociais em
voga e símbolos da cultura pop.

O destaque principal da Netflix é o conteúdo, trazendo uma programação
vasta, com gosto para todo tipo de público. O catálogo é composto pelos mais
diversos

títulos,

mesclando

filmes

e

séries

de

comédia,

suspense,

documentários etc. O seu diferencial é justamente escolher o que quer assistir.
É normal em TV’s a cabo ter uma programação pré-definida, mas não na Netflix.
Nela, o que faz ser de certa forma, atrativo, é a possibilidade de escolher o
conteúdo para ver de onde e quando quiser.
Os dados sobre vendas e as tendências desses serviços e de outros
semelhantes revelam que a economia emergente do entretenimento
digital será radicalmente diferente da que caracterizava o mercado de
massa (ANDERSON, 2006).

Várias plataformas adotaram esse mesmo sistema, pois ele, além de ser
prático, é extremamente funcional, gerando lucro para empresas, juntamente
com conforto e diversão para o consumidor. Alguns telespectadores estão
acostumados com as formas antigas de entretenimento. Pessoas mais velhas
têm o hábito da boa e velha televisão, sem se dar conta da vasta possibilidade
ao seu redor. Diferente dos jovens, que crescem no meio tecnológico, aderindo
de forma rápida. A série “Stranger Things”, por exemplo, costuma utilizar esses
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métodos. Segundo Castellano, Pinho e Noronha (2018, p. 408), o público
mobilizado nesse tipo de estratégia tem um perfil preciso: jovem, heavy user de
Internet e bastante familiarizado com o uso de memes, linguagem muito utilizada
pelo serviço em seu contato com os usuários.
No entanto, quase todos queremos mais do que apenas hits. As
preferências de todas as pessoas em certos pontos se afastam da
tendência dominante. Quanto mais exploramos as alternativas, mais
somos atraídos pelas variantes (ANDERSON, 2006).

Nesse sentido, pontos a serem abordados por esta pesquisa são: a) base
de um streaming, mais precisamente como ele funciona e sua forma de utilização
para obter o conteúdo que o usuário deseja; b) uma breve história do streaming
no Brasil; c) a criação da Netflix e a sua identidade visual, modelo no qual se
tornou referência em questões de streamings em geral, assim como a sua
relação com o usuário e como esse fator se faz necessariamente indispensável
quando se fala dela; d) como as mídias sociais da Netflix e sua interação fazem
seu papel diante da plataforma e e) a publicidade e a conversação nas mídias
sociais.
A Netflix desde que chegou mostrou sua força no mercado audiovisual,
fazendo com que vários diretores ao redor do mundo tivessem uma oportunidade
de trabalho em um setor mais “seguro”, realizando suas produções na
plataforma. O catálogo fica cada vez mais extenso com conteúdo de diversos
países, trazendo opções para quem o deseja. A contribuição do estudo está em
trazer para a nossa realidade atual o tamanho da importância que a Neftlix –
maior referência de streaming no mundo – tem trazido e tomado espaço,
ganhando reconhecimento e sendo referência para produções audiovisuais, seja
como criadora ou exportadora. Então, falar desse serviço, é falar do audiovisual
atual.
A indústria da televisão concentra-se cada vez mais em compreender
os consumidores que tenham uma relação prolongada e um
envolvimento ativo com o conteúdo das mídias e que demonstrem
disposição em rastrear esse conteúdo no espectro da TV a cabo e
outras plataformas (JENKINS, 2009).

Para um estudante do ramo, é importante a leitura do assunto para se
aprofundar em relação ao que mais se destaca no mercado, podendo haver
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interesse através da possibilidade que a plataforma disponibiliza. A Netflix busca
produções a todo momento, fazendo sempre um conteúdo para um público-alvo,
aumentando oportunidades. O entendimento da plataforma é essencial para o
desenvolvimento de uma nova produção audiovisual. Serviços de streaming,
como a Netflix, estão presentes na vida de muitos, além disso, as mídias sociais
são atualmente uma forma muito utilizada para se gerar lucro para empresas e
marcas. Interessados podem vir a se influenciar sobre isso para futuros projetos
e negócios. E, no meio audiovisual, é importante estudantes e educadores da
área se informarem, afinal, suas criações provavelmente necessitarão desse
conhecimento para atingir um bom patamar.
A Netflix é uma empresa que procura novos caminhos para progredir.
Foi na produção de conteúdo próprio que a empresa percebeu uma
nova maneira de, além de expandir o seu número de assinantes,
também gerar lealdade entre sua marca e os consumidores (BLOCK,
2012).

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Para o presente trabalho, utilizou-se de informações que “constituíssem”
todo o tema abordado até atingir o patamar das mídias como fundamentadora
de influência para a Netflix. Introduzindo a base do streaming até sua expansão
no Brasil, bem como a chegada da plataforma em questão e como ela mudou
esse método de consumir produtos audiovisuais, até finalmente entrar nas
mídias sociais da Netflix como ferramenta estratégica de divulgação.
A apuração dos estudos feitos foi concretizada por meio de uma
pesquisa bibliográfica, tal como a classifica Gil (2002, p. 44):
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho
dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir
de fontes bibliográficas.

Sendo assim, o objetivo da pesquisa encaixa-se em exploratória,
ampliando o conhecimento do assunto, com vista a desenvolver e esclarecer os
conceitos e ideias presentes, oferecendo uma visão geral do tema abordado,
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pois, ainda de acordo com Gil (2002, p. 44), boa parte dos estudos exploratórios
pode ser definido como pesquisas bibliográficas.
A partir de estudos bibliográficos que abordam a Netflix e suas mídias
sociais, foi analisado como estes meios de comunicação com os usuários afetam
diretamente a importância da plataforma, abrangendo-se e formando uma
“cadeia de entretenimento e comunicação” composta pelo serviço digital e a
audiência que já se consolidou e virá a ter outras futuramente. Para este estudo,
foram feitos levantamentos em artigos, livros e sites, com o intuito de trazer uma
análise qualitativa do tema.

3 RESULTADOS

3.1 Base de um streaming
Streaming quer dizer transmissão, sendo uma forma de distribuir
conteúdo através da internet, onde as informações não são armazenadas pelo
usuário, ele apenas reproduz a mídia na medida que ela vai chegando ao seu
dispositivo. Adão (2006) aponta que o processo é bastante simples, de um lado
temos um servidor de streaming, responsável pela distribuição dos conteúdos,
do outro, um computador pessoal (cliente) que exibirá o conteúdo.
O streaming se destaca devido à capacidade de enviar dados em curso
contínuo, sem esperar pelo carregamento do conteúdo como é feito em um
download. Essa tecnologia mudou a forma com a qual as pessoas consomem
vídeo e áudio na web, fazendo parte da vida de uma boa parcela de pessoas no
seu dia a dia, estando presente em aparelhos como celulares, tablets,
computadores e também televisões smart.
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).

O conteúdo que estará presente passa por uma fase de captura com o
aparelho que é escolhido, é codificado com a utilização de encoders, envia-se
para a plataforma de vídeo escolhida e então é distribuído em alta qualidade
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para a sua audiência. Para Jenner (2016), a importância do serviço de streaming
é tão significativa que seu advento poderia ser utilizado como marco para uma
nova “era” da televisão.
O streaming esteve e continua estando em alta, tudo isso graças ao
avanço da tecnologia e à necessidade de disseminação em massa de produtos
e ideias, além disso, a tecnologia de streaming tem ajudado diversos segmentos,
proporcionando uma maior visibilidade para o seu trabalho. A plataforma pode
ser usada de diversas maneiras de acordo com a necessidade de cada um.
Neste sentido, a importância de manter um cliente tem a mesma proporção de
que adquirir novos. Pinheiro et al. (2019, p. 46) afirmam que:
Cada conversação realizada nos ambientes digitais deve ser
visualizada como um potencial canal de interatividade entre os
consumidores e todas as estratégias possíveis para torná-lo um fã
devem ser utilizadas.

O streaming é uma forma de compartilhamento digital, frequentemente
usada em uma rede por meio de pacotes de dados ou off-line, é empregada para
dividir conteúdo multimídia pela internet. Assim, os dados não são depositados
pelo cliente em seu próprio PC. Portanto não é ocupado espaço no disco rígido
para uma provável reprodução. A tecnologia tem disponibilizado a muitos
indivíduos em todo o mundo a possuírem entrada a vários gêneros de conteúdos
de diferentes países a um gasto um tanto baixo.
Em geral o utilizador paga um custo fixo para ter o serviço à disposição
em até 24 horas por dia, não ficando aprisionado aos horários do conteúdo
transmitido pela TV, conhecido como serviço on demand. Por isso é um dos
importantes motivos para a enorme fama desse tipo de serviço, onde é permitido
que um usuário reproduza conteúdos protegidos por direitos de autor, sem o
descumprimento desses direitos, similar ao Rádio ou TV livre. Diferentemente do
que aconteceria no caso da transferência do conteúdo, no qual há o
armazenamento da mídia no HD, configurando-se uma cópia ilegal.
De acordo com uma pesquisa publicada pela Istoé Dinheiro em 2019, na
rivalidade das plataformas no Brasil, a Netflix dispara na liderança, sendo
utilizada por 94% dos entrevistados. O segundo lugar fica com o Google Play,
sendo presente em todos os celulares Android, que é o sistema operacional
mobile mais utilizado no País.
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Figura 1: Gráfico com as plataformas mais acessadas

Fonte: Istoé Dinheiro (2019).

É preciso lembrar que um streaming não é feito apenas por mídias de
vídeos, mas também por conteúdos de áudios. O Spotify é o serviço mais
conhecido, com uma quantidade vasta de gêneros musicais e álbuns, incluindo
rádio específico para o usuário, podcasts e demais opções. O Deezer também
tem um espaço considerável nesse meio, idem o Apple Music, Tidal e até mesmo
o YouTube Music, que é uma plataforma com música através dos vídeos.
3.2 Streaming no mundo e no Brasil
A primeira empresa a ser destaque no streaming online foi a Progressive
Networks, autora do Real Audio. No decorrer da primeira metade da década de
1990, a melodia que vinha aos usuários era muito desagradável relacionada a
do rádio, a transmissão acontecia em mono e usava arquivos comprimidos. Eles
permaneciam mais leves, mas perdiam qualidade. Apesar disso, aconteceu
amplos marcos históricos que aceleraram as alterações por vir, como informa o
portal The Seven.
No ano de 1995, foi transmitido o primeiro jogo de beisebol na web em
tempo real. O noticiário Seattle Times de 31 de agosto daquele ano referia-se ao
momento com prazer: “o dia em que um fã escutará uma competição ao vivo de
qualquer lugar do mundo, através de um computador pessoal, está chegando, é
na próxima terça-feira”, dizia o artigo que informava o enfrentamento entre
Seattle Mariners e New York Yankees. Houve quem não compreendesse a
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necessidade de ouvir rádio pelo PC, pois o aparelho de um carro já cumpria essa
função.
Apesar disso, em poucos dias, mais de 300 mil pessoas baixaram o
aplicativo que dava acesso à modernidade, e o Brasil não permaneceu para trás.
Em 14 de dezembro de 1996, o cantor Gilberto Gil e sua banda tocaram a
melodia “Pela Internet” no escritório da Embratel, que permanece situada no Rio
de Janeiro. Para que tudo desse certo, foi preciso chamar uma equipe de
técnicos, produtores e músicos. As salas do prédio ficaram cheias de cabos, e
não havia rede wi-fi, vale recordar.
Não se sabe ao certo quando o streaming começou no Brasil. Costumase considerar que o YouTube foi o iniciador transmissor multimídia, vindo em
2008. E em seu início já foi alcançando êxito, produzindo curiosidades e
vontades dos internautas ao gravar tutoriais de moda, beleza, gastronomia,
filhos, animais etc. Nessa época o usuário nem acreditava que um dia qualquer
pessoa poderia ter uma locadora de vídeos ou um estabelecimento de discos em
casa, ao alcance de um clique.
O serviço de streaming inovou a maneira de consumir vídeos, músicas,
acesso a livros, jogos, tornando mercados que até então eram físicos em lojas
online como gravadoras de cd's, dvd’s, locadora de vídeos, livrarias, cinemas,
TV aberta e fechada. Se anteriormente o cliente tinha que sair de casa, visitar
uma loja física e procurar um CD, agora ele pode decidir o som favorito ou o
disco completo por meio de uma loja online, gratuita ou paga. O mesmo ocorre
com os filmes, clipes, documentários, sem preocupação e nem perda de tempo,
o cliente vai direto ao que ele deseja e compra, otimizando tempo e dinheiro.
Figura 2: Interface do YouTube em 2008
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Fonte: Wayback Machine (2008).

3.3 Netflix: criação, identidade visual e relação com usuário
A Netflix foi fundada por Reed Hastings, matemático e cientista da
computação, sendo ele o atual CEO, e Marc Randolph, marketeiro e
empreendedor, em 1997. Com uma proposta inicial de ser um serviço para
entregas de DVD’s pelos correios, sendo cobrado por discos com uma pequena
taxa de envio e sem taxa de devolução. A ideia havia dado bastante certo, pois
antes era necessário sair de casa, ir em uma videolocadora ou cinema. Dessa
forma, tudo era feito através do site, recebendo na sua casa.
Figura 3: Fundadores da Netflix

Fonte: Diamondtip (2019).
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Alguns meses depois, lançaram o formato de assinaturas, que
conhecemos até hoje. Apesar de tudo, a conta sempre fechava no vermelho, o
que fez com que a empresa abrisse o capital para acionistas. Porém, a marca
teve um impulso inusitado logo após os ataques terroristas em 2001, fazendo
muitas pessoas ficarem em casa e assinarem o serviço. Em 2003 foi o primeiro
ano que a empresa terminaria com mais ganhos que perdas.
Em 2007, como informa o portal Oficina da Net, o serviço da Amazon
entrou na briga, e ‘’inventou’’ o streaming, introduzindo o acesso imediato ao
conteúdo, sem precisar esperar pelos correios entregar o que foi pedido. E isso
acabou sendo, ironicamente, algo bom para Reed e a Netflix. Ele adorou a ideia
e no mesmo ano decidiu que também iria usar conteúdo digital. Mas por aderir o
formato, não significa que pararam com o sistema de DVD’s físicos, estando
disponível apenas nos EUA. A diferença é que desta maneira, não há as
produções originais da Netflix.
Importante ressaltar a concorrência ao redor do streaming, afinal a Netflix
não é a única plataforma de sucesso no mundo digital atualmente. Além da
Amazon, que está se consolidando no mercado com mais de 150 milhões de
assinantes no mundo todo – como informa o portal TecMundo –, muitas outras
empresas foram adotando o streaming. A HBO GO, lançada em 2010,
conquistou bastante público principalmente pela série ‘’Game Of Thrones’’, mas
a mesma, de acordo com uma pesquisa de opinião feita pelo DecisionData,
perdeu quase 37% de seus assinantes quando a série chegou ao fim. Produções
como “Chernobyl” e “His Dark Materials” alavancaram novamente seus
assinantes.
A menção honrosa fica com o Disney+, o serviço de streaming da Disney.
Após ter conquistado o mundo com o Universo Cinematográfico da Marvel, e
com suas poucas séries em parceria com a Netflix, decidiram apostar na
plataforma. Atualmente disponível nos EUA, com previsão de chegada ao Brasil
e demais países no final de 2020, já no seu primeiro dia de lançamento, de
acordo com vários levantamentos, conseguiu o feito de ter 10 milhões de
assinaturas, como informa o portal Exitoína, sendo um sucesso nos EUA.
O que mais impressiona é o seu catálogo, contendo todas as suas
animações clássicas dos anos 1990 em diante, todo o Universo cinematográfico
Marvel (UCM), além de várias séries já em produção para serem lançadas
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futuramente. Nos EUA, a assinatura fica por US$ 6,99, cerca de R$ 30, porém
ainda não se sabe qual será o preço no Brasil.
Houve bastante mudanças na Netflix. Como informa o portal Oficina da
Net, no início da era do streaming, o sistema de assinaturas mais básico oferecia
para o usuário apenas uma hora de vídeo por dólar. Com o tempo, as pessoas
começaram a gostar do novo tipo de serviço, o que fez com que a empresa
oferecesse o plano sem limite de horas assistidas, mas somente para o plano
mais robusto. Com a concorrência aumentando, na entrada de serviços de
streaming como o Hulu, a Netflix, aos poucos, foi “liberando” o acesso para
todos, com diferentes planos.
Em 2013, foi lançada a primeira série original Netflix, “House of Cards”.
Com isso, a empresa cresceu drasticamente de popularidade, e aumentando
cada vez mais o seu conteúdo desde então. Castellano, Pinho e Noronha (2018,
p. 417) afirmam que:
A equipe de Comunicação da Netflix é eficiente em lançar diversos
produtos como memes e vídeos promocionais, além de criativas
postagens que são curtidas e compartilhadas pelos usuários no Twitter,
no Instagram e no Facebook. Em muitas dessas peças de
comunicação, cenas das séries (sobretudo daquelas produzidas pela
própria empresa) são usadas em gifs relacionados à prática de
assistência de ficções seriadas.

Com isso, é inegável o sucesso absoluto que estavam alcançando, sendo
assistidas mais de 125 milhões de horas por dia. O seu impacto fez com que
canais de TV a cabo sofressem uma queda enorme de usuários, que logo
aderiram ao sistema de streaming. Com sua expansão internacional, Canadá foi
o segundo país a receber o serviço. Depois mais países da América Latina,
sendo Brasil o terceiro com um sucesso absoluto, apesar de no início ter sofrido
bastante com a baixa velocidade de internet que o país possuía.
Como mostra o gráfico abaixo, nos Estados Unidos a Netflix aparece com
37% de todo o tráfego de internet do país em uma pesquisa feita em 2015, então
provavelmente os números estão ainda maiores. Isso nos leva a considerar o
impacto a empresa tem sobre o tráfego de dados.
Figura 4: Tráfego de Internet dos EUA com pesquisas sobre a Netflix

18

Fonte: Oficina da Net (2016).

Hoje a Netflix é muito mais do que apenas um serviço de streaming, mas
também uma produtora gigante. Mais de cinco bilhões foram investidos em
conteúdos originais para seu catálogo. “House of Cards”, “Orange Is The New
Black” e “Narcos” são apenas o início dentre vários conteúdos produzidos, que
não são apenas séries, mas também filmes. Sua forma de divulgação parece
agradar a maioria. Philippi (2018) afirma que:
A Netflix é a empresa de serviços de streaming mais famosa no Brasil,
assumindo nas redes sociais uma personagem divertida, brincando
com o fato de as pessoas falarem que não tem vida social, já que
sempre que sai uma série nova na plataforma começa outra maratona.

Muitas vezes, as séries futuras têm um intervalo de lançamentos de
aproximadamente duas semanas, e às vezes, com episódios semanais, o que
cria expectativas e curiosidades, sem spoilers – fatos a respeito do conteúdo –
de episódios (para qualquer tipo de mídia). E devido ao intervalo entre uma e
outra de algumas séries, há tempo para terminar e já aproveitar o próximo
lançamento.
O que faz ser um atrativo adicional para o público é a sua interface,
projetada para a maior simplicidade possível. Logo na tela principal, há opções
de sua preferência, sejam filmes, séries, documentários e até novelas.
Escolhendo um, abrem as diversas opções de gêneros, seja terror, suspense,
drama, comédia e muito mais. A base de sua interface mudou bastante com o
tempo, mas sempre mantendo uma essência, de escolher o que você quer logo
de cara.
Quanto melhor se conhecem os gostos e comportamentos das
pessoas, maior a probabilidade de saber o que elas querem (e o que
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não querem), e isso pode ser usado tanto para satisfazê-las quanto
para manipulá-las (GABRIEL, 2010, p. 92).

Sua acessibilidade é algo que faz um enorme diferencial, estando
presente nos mais diversos tipos de dispositivos, entre eles os celulares Android,
IOS e até no antigo Windows Phone, como também computadores, consoles de
videogame, o Xbox e Playstation, e onde está se tornando cada vez mais
comum, as Smart TV’s. No geral, em todos os dispositivos, a interface se
assemelha bastante, o que ajuda para qualquer novo usuário que utiliza, assim
para quem vive mudando onde assistir, para não causar nenhum tipo de
estranhamento.
É função dela deixar a organização a mais atrativa possível, sem poluição
de tela, sem informações desnecessárias, que façam o usuário desistir de
procurar o que deseja, isso mostra o quão importante é, um profissional em artes
visuais para as mídias. Torres (2009) afirma que existem dois elementos
fundamentais nas redes: os conteúdos desenvolvidos para as mídias sociais e
as ferramentas de buscas dos sites de redes sociais. Neste sentido, o autor
explica o quão importante é a praticidade nas pesquisas e que elas são
moldadas a partir do comportamento do consumidor.
Além disso, também é necessário um profissional de Relações Públicas,
sendo de extrema importância no ramo de tecnologia audiovisual, fazendo a
gestão de relacionamento público-empresa da plataforma. Segundo Torres
(2009, p. 111), “as mídias sociais têm um enorme poder formador de opinião e
podem ajudar a construir ou destruir uma marca, um produto ou uma campanha
publicitária”, e reafirma que “uma marca não se constrói mais em uma única
mídia, seu esforço de marketing e vendas é constantemente testado por seus
clientes pela Internet” (TORRES, 2009).
A tecnologia potencializa o que continua a ser produzido pelo homem,
que é quem deve assumir o papel central, já que produz conteúdo e
introduz intencionalidades. Ou seja, a rede precisa do homem para
alimentá-la e, por consequência, para sobreviver (VERGILI, 2014, p.
19).
Figura 5: Interface em SmartTV
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Fonte: Tecnoblog (2018).

A Netflix utiliza a estratégia da Cauda Longa. Segundo Chris Anderson
(2006), o que o conceito de Cauda Longa mostra é que, na Era Digital, focar em
produtos de nicho, ou seja, não apenas nos “hits” (produtos de maior procura), é
fundamental na estratégia de uma empresa moderna. Afinal, os produtos de
nicho, em sua totalidade (por isso o nome cauda longa), “vendem” tanto como
os “hits”, conforme a Figura 6.

Figura 6: Divisão entre procura de hits e produtos de menor sucesso

Fonte: Medium (2015).

Cauda longa refere-se a um plano de negócio de marketing de conteúdo
que procura alcançar muitos rendimentos com baixa procura, em vez de focar
em poucas coisas e com bastantes pedidos. No varejo, é bastante usado pelos
trabalhadores. O termo cauda longa pode ser caracterizado pela imagem de um
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dinossauro. Idealizando que ele está em pé e o seu rabo no chão (FIGURA 7).
Na parte de cima, temos aquelas coisas que acreditamos ser mais genéricas,
com mais necessidade, contudo, a quantidade é delimitada. A parte do rabo do
dinossauro refere-se às coisas mais específicas e com pouca demanda. No
varejo, em geral, as mercadorias que estão na cauda longa são mais satisfatórias
no empilhado.
Figura 7: Modelo de uma Cauda Longa

Fonte: Medium (2015).

Porém, no digital, que é o caso da Netflix, isso é diferente. Pegando como
exemplo o que o autor Chris Anderson analisa, no caso, aparelhos de dvd’s em
locadora, na massa há limitações desses produtos, entretanto, na era digital isso
não acontece. Um streaming como a Netflix tem como ponto positivo sua
variabilidade de conteúdo e o uso ilimitado dos seus produtos enquanto
assinante. Pois, digitalmente, na nossa casa, utilizando seja a televisão, um
computador, tablet ou celular, temos acesso a nossa própria locadora, com as
mais variadas opções de entretenimento que vão dos mais bem-sucedidos aos
menos reconhecidos, afinal, é isso que a Netflix tem como destaque.
A partir do momento em que ela deixou de ser apenas uma empresa física
(entregando dvd’s através de correios) com cópias limitadas a oferecer, e levou
isso

para

a

era

da

internet,

pôde

dar

espaço

também

para

filmes/séries/documentários que apenas um “pequeno grupo” de fãs consumiam.
Castellano, Pinho e Noronha (2018, p. 409) afirmam que:
As formas de interação podem ocorrer diretamente com a marca,
através dos sites oficiais, em redes sociais como Facebook e Twitter,
em feedbacks espontâneos, com outros usuários, por meio de
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recomendações ou, ainda, por meio da formação de uma comunidade
ativa, estágio mais avançado de organização dos brand lovers, ou,
como chamamos aqui, dos consumidores-fãs.

É o caso de que o menor também pode ser o maior. E a Netflix sabe
valorizar e ouvir seu público, tanto que, além de disponibilizarem alguma
produção na qual os fãs amam tanto e que não tem tanta visibilidade e
conhecimento, acontecem diversos casos em que a plataforma busca resgatar
séries e produzir novas temporadas, fazendo assim a alegria de quem gosta, e
tendo em peso uma forma de divulgar seus novos conteúdos. Como afirmam
Kotler e Kotler (2013):
A marca demonstra uma grande capacidade em criar vínculos
emocionais com os seus seguidores, fazendo com que os mesmos se
tornem clientes comprometidos com a empresa, concentrando na
marca a maior parte de suas despesas da categoria e falando
favoravelmente a respeito da marca.

O termo Cauda Longa ficou popularizado por Chris Anderson em um
artigo na revista Wired, em outubro de 2004, onde ele mencionou a Amazon, a
Apple e a Netflix como as principais referências de empresas que utilizam esta
estratégia.

4 DISCUSSÃO
4.1 Mídias sociais da Netflix
4.1.1 Mídias sociais Netflix e sua interação
Como que a Netflix se comunica e por que que ela é um grande sucesso
nas redes sociais? Hoje a gente sabe que as redes sociais dão base para você
analisar bastante seu público, além de dar uma abertura para um diálogo e uma
troca com ele, então qual é o diferencial da Netflix nesse canal e por que que ela
tem se destacado bastante nos últimos tempos? Qual a importância das redes
sociais? Segundo uma pesquisa realizada pelo IBOPE, mais de 60% da
população brasileira está nas redes sociais, passando mais de 3 horas por dia.
Se um usuário passa muito tempo na internet, certamente terá muito acesso às
várias marcas que interagem nas redes, afinal, é lá que grandes marcas estão
investindo recursos com publicidade orgânica e paga.
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Daí surge a questão: Qual é a melhor gestão das redes sociais? Uma boa
gestão começa com um bom planejamento, qual conteúdo você vai publicar, a
maneira que vai publicar, temas que vão ser interessantes para ressaltar, e,
obviamente, como você vai segmentar o público do anúncio, como vai atingir as
pessoas da maneira correta? Isso é superimportante para se alcançar as
pessoas corretas do seu conteúdo, afinal, não adianta atingir alguém que não
vai lhe interessar.
Mais um ponto essencial é mensurar o que está se fazendo, para verificar
se os caminhos que estão seguindo são corretos ou não. Tendo isso em vista,
vamos entender como a Netflix faz para ser essa gigante nas redes sociais, como
ela consegue se destacar e chamar tanta atenção, o que é que ela faz de
diferente das marcas que não têm esse sucesso todo. Um ponto primordial das
redes sociais é que ela é um canal de contato, como foi ressaltado anteriormente,
ela é mais um ponto de proximidade com seu público, se ela tem esse diálogo
com a audiência firmada, se ela dar essa abertura, você precisa corresponder a
isso.
A Netflix junta esses dois pontos primordiais que são planejamento e
atendimento diferenciado. Como isso acontece? Quem acompanha, sabe que a
Netflix tem esse posicionamento mais fã, ela é amigável, é uma marca divertida,
tendo sempre um conteúdo engraçado ou alguma coisa mais voltada para o
humor nas suas redes sociais e em tudo que ela se comunica com o público
dela. Tendo isso em vista, se ela tem esse posicionamento muito claro, o
planejamento dela leva muito isso em consideração.
Um exemplo muito simples, lembrado e aplicado com maestria, foi quando
estreou uma nova temporada do seriado “Stranger Things”. Eles fizeram um
crossmedia (processo de distribuição de um produto entre diferentes segmentos
de mídia) de conteúdo que foi absurdamente incrível, pegando a Xuxa nos
moldes dos anos 80/90 e colocaram a artista abrindo cartas de fãs, prática usual
da época que ela tinha um programa infantil, mas não foi apenas o alinhamento
do tempo/espaço, já que a série também se passa nessa época. Primeiro foi a
ligação com o tempo e o segundo é que a Xuxa já teve seu nome associado a
questões sobrenaturais, satanista etc. A série trata justamente de temas
sobrenaturais, sendo mais um link que liga tudo.
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Ela lê essa carta que o personagem principal da série escreveu para ela,
e durante a leitura do envelope tem várias referências com coisas que a gente já
sabe de fora do contexto da Netflix, fora do contexto da série, como as falas:
“Senta lá, Cláudia” e “A Sasha foi alfabetizada em inglês”; ou seja, coisas que
viraram memes – “viralização” de uma informação, ou seja, qualquer vídeo,
imagem, frase, ideia, música etc. – e que são consideradas engraçadas e
viralizaram na internet.
Figura 8: Campanha de Stranger Things com a Xuxa

Fonte: YouTube2 (2016).

A Netflix usou isso de forma muito inteligente fazendo essa conexão, se
espalhando de tal maneira que o vídeo da campanha chegou a doze milhões de
visualizações e tem mais de cinco mil comentários, sendo números, que para um
serviço de streaming, é um grande resultado. Então a Netflix consegue isso em
seu planejamento, sabendo qual o norte da série, com o que poderia fazer um
cross, como pode divulgar a série de forma divertida, como vai contar aos
telespectadores como isso vai acontecer, alinhada com o posicionamento de um
modo criativo, conseguindo linkar todos esses pontos.
Além isso, a Netflix tem um histórico de sempre responder ao seu público,
sempre interagindo com as pessoas. Existem alguns casos (FIGURA 9) de
alguém perguntando “por que é ‘A’ Netflix?”, tendo o próprio perfil respondendo:

2

Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2t-AIbErqts>. Acesso: em 20 de
maio de 2020.
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“Porque sou menina”. Além desse, há outros exemplos de interações divertidas
e espontâneas nas Figuras 10, 11 e 12. Tipos de situações assim, que
novamente, estão alinhadas com o posicionamento, são engraçadas e
interagem. Então tudo isso torna a Netflix esse case de sucesso nas redes
sociais com números incríveis e faz o serviço de streaming crescer sempre.
Figura 9: Comentário de usuário e resposta da Netflix

Fonte: Página da Netflix no Facebook.
Figura 10: Resposta da Netflix a usuário do Twitter

Fonte: Página da Netflix no Twitter.
Figura 11: Netflix responde sarcasticamente no Facebook

Fonte: Página da Netflix no Facebook.
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Figura 12: Comentário de usuário e resposta da Netflix

Fonte: Página da Netflix no Facebook.

4.1.2 A publicidade e a conversação nas mídias sociais
A Netflix pode ser considerada um ícone da publicidade, mas por quê?
Dificilmente alguma campanha para divulgar seus filmes e séries dão errado.
Uma das primeiras estratégias é a sua personalização, pois na Netflix é
praticamente impossível encontrar uma lista que seja idêntica à outra, pois isso
é feito por cada usuário de acordo com seu gosto pessoal.
Figura 13: Interface com o conteúdo da Netflix

Fonte: Netflix (2020).

Conhecer profundamente os hábitos do seu público que curte as mídias
sociais da empresa e personalizar o conteúdo do seu público mediante os gostos
que ele tem em relação ao que se oferece no seu serviço de streaming é
essencial. Uma das principais características da Netflix em suas campanhas é a
constante referência da cultura pop – de artistas ou personagens conhecidos –
fisgando o emocional das pessoas, fazendo com que elas reconheçam
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imediatamente aquilo, sendo assim, prestando mais atenção na mensagem que
o conteúdo tem a passar.
A atenção total dada ao seu público é outro fator utilizado, pois está
sempre a serviço das pessoas, como quando publica sobre algo específico e
alguém faz uma pergunta fora do enunciado e a Netflix responde na maioria das
vezes de forma divertida, sabendo que aquela ação vai chamar atenção de
muitos e consequentemente ganhar destaque, fortalecendo muito a conexão
com os outros e aumentando a admiração. Usar o bom humor no conteúdo – de
forma sutil e educada –, acaba gerando simpatia e aumentam as possibilidades
de as pessoas compartilharem, afinal, mídias sociais é relacionamento.
Uma observação a ser lembrada é de que quando surge algum problema.
No geral, a empresa não tenta “camuflar” quando um cliente passa por algum
tipo de dificuldade, pelo contrário, eles atendem aquela necessidade e buscam
resolver o mais rápido possível. Outro ponto é o sistema de avaliação, onde o
usuário pode qualificar o produto que está no catálogo, com a plataforma
deixando as avaliações públicas. Isso tendo o conhecimento de todos, gera um
saldo positivo para a empresa, pois possivelmente se fosse o contrário
acarretaria em uma má impressão, o que não é o caso. Ou seja, é por um
feedback assim que a publicidade utilizada pela Netflix é o seu grande
diferencial.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fazer pesquisas a respeito de como as mídias sociais de grandes
empresas se comportam é fundamental. Conforme observado neste trabalho,
algumas empresas, como a Netflix, parecem estar sempre à frente do que vai
ser sucesso nas mídias digitais, com a sua atuação sendo caracterizada por ter,
entre outras coisas, senso de humor, personalização de conteúdo, referências à
cultura pop e teen etc. É importante estar presente e atualizado nas novas
formas de comunicação que servem de segmento para um possível resultado
positivo diante de qualquer empresa/serviço como a Netflix.
Além disso, importante ressaltar como a criação inovadora do streaming
e sua chegada revolucionou o mundo digital e a forma de consumir gostos
pessoais de cada um, sejam com as músicas, os vídeos e principalmente os
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produtos audiovisuais (séries, filmes) que é o nosso ponto de pesquisa principal.
Através desse modelo que se iniciou a base para as diversas plataformas de
conteúdo, como a Netflix.
A análise das mídias sociais é uma maneira adequada de tentar entender
como os próprios produtos audiovisuais ajudam a trazer à tona a importância de
se falar a respeito do tema, da forma com a qual influenciam e impactam tanto
os serviços de um streaming como a Netflix, que é responsável por inovar e
entregar o melhor que o seu público pede, tudo isso através das mídias que
possuímos no nosso dia a dia, assim como na vida real, havendo um contato
social.
A motivação deste trabalho foi compreender melhor como é a atuação da
Netflix nas mídias sociais, analisando trocas de mensagens com usuários e
produções da empresa norte-americana. Isso também através da sua história e
a “pirâmide” de mudanças que ocorreram até chegar no seu modelo essencial.
Nesse sentido, o presente estudo pretendeu contemplar questões atuais para o
mercado audiovisual, a partir das possibilidades apresentadas, sejam elas
dentro do serviço ou fora do streaming. Afinal, streaming é o futuro do
audiovisual, crescendo em termos de importância a cada instante.
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