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RESUMO 
 

Este trabalho visa mostrar e analisar os hábitos de consumo e estilo de vida de consumidores 
de vídeo on demand, sobretudo de séries, na era da convergência midiática. Estabelecer  
ideias sobre seus valores, comportamentos, desejos e opiniões a partir de observação 
participante em um campo virtual, uma comunidade virtual chamada Banco de Séries, e uma 
observação participante realizada na Comic Con Experience 2016, em São Paulo. Corroborar 
minhas observações a partir de discussões sobre as relações entre a questão das identidades 
nacionais em um contexto globalizado, no qual cidadãos são fundamentalmente consumidores 
influenciados pela sua realidade globalizada. Em seguida, busca falar das consequências dessa 
era de globalização já estabelecida nas identidades da era da convergência midiática. 
 
Palavras-chave: Cultura da convergência; Séries; Vídeo on Demand; Comunidades virtuais; 
Netflix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

The present essay aims to expose and analyze the consumer habits and lifestyle of video on 
demand service users, with an emphasis on serialized shows, in the age of mediatic 
convergence. It intends to establish ideas about their values, behaviors, wishes and opinions 
from a participant observation standpoint on a virtual field, an online community named 
Banco de Séries, and a participant observation at an event named Comic Con Experience 
2016, in São Paulo. On a second moment, it intends to corroborate the author’s observations 
from a standpoint regarding debates about the relationships between notions of national 
identities in a global context, in which citizens are fundamentally consumers influenced by 
their globalized reality. Afterwards, the essay aims to dissert on the consequences of this age 
of globalization already established in the identities of this age of mediatic convergence. 
 
Key-words: Convergence culture; Series; Video on Demand; Virtual Community; Netflix. 
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INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho busca compreender as razões dos hábitos de consumo e estilo de vida do 

consumidor de vídeo on demand, sobretudo de séries, na era da convergência midiática, 

procurando estabelecer ideias sobre seus valores, comportamentos, anseios e opiniões. 

Buscando entender como as séries, os filmes e todo o contexto informativo e comunicacional 

da Internet e suas comunidades influenciam na construção de identidades. Delimitando quais 

são as identidades que os aparelhos e as mídias apresentadas podem construir em seus 

contextos sociais, políticos e ideológicos.  

Buscando entender para que servem as comunidades virtuais e a quem elas servem, 

compreendendo cada um dos instrumentos utilizados pela indústria do entretenimento, com o 

passar dos anos e como isso vem sido construído, mostrando não ser um fenômeno que 

ocorreu do dia para a noite, mas que tem sido preparado, há décadas, tanto para o consumo 

como para a construção de uma identidade que facilitaria determinados cunhos ideológicos e 

políticos transferidos através da cultura e do lazer.  

Para tais objetivos, faço uso de dois campos. O principal é o site Banco de Séries, que 

é uma comunidade virtual (LÉVY, 1999) que foi criada para ser um organizador de episódios 

e séries para consumidores de séries mais assíduos que necessitam de um organizador para 

não esquecer todas as séries que assistem e em qual episódio se encontram. O site, porém, 

tornou-se mais do que apenas um site de organização ou um calendário, mas sim uma 

comunidade em que pessoas interagem e comentam todos os episódios que assistem, cada um 

em suas individualidades, participando de um processo coletivo, que forma e transforma 

identidades de consumo e identidades nacionais mencionadas por Martín-Barbero (2008 apud 

CANCLÌNI, 1995), identidades estas que foram formadas pelo rádio e TV enquanto estas 

organizaram o sentido de cidadania e os relatos de identidade nas sociedades nacionais, que 

falam dos hábitos e gostos comuns, modos de falar e vestir que diferenciavam os povos entre 

si, etc. 

 O segundo trabalho de campo que, na verdade, é mais uma observação de campo 

descrito com detalhes e imagens é realizado na Comic Con Experience, evento que ocorre em 

São Paulo anualmente e trás diversas atrações do mundo geek, como atores de seriados, 

stands e atrações de séries e filmes e emissoras de TV, além de livros, quadrinhos, etc. Neste 

segundo trabalho de campo eu quis apenas observar como cada empresa lida com seu público,  

qual lida melhor ou chama a atenção e o que eles oferecem neste marketing participativo em 
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torno de bens culturais e produtos constituídos por ficções em um ambiente que fosse fora das 

telas, mas que fosse interativo. Diante do exposto, passo a descrever brevemente a 

organização desta monografia. 

No capítulo um, “O seriador e a convergência midiática”, faço um apanhado prático 

sobre a Internet e a convergência midiática atualmente, mostrando o que é a convergência 

midiática através das lentes de Henry Jenkins (2009) e como ela tem feito sentido nos dias de 

hoje, o que ela tem introduzido na vida das pessoas, como ela atua e através de que e como 

ela chegou, além de introduzir o leitor ao “seriador” que é um consumidor/produtor, criatura 

da era da convergência, e delimito esse personagem para poder compreendê-lo melhor em 

todas as suas posições nos próximos capítulos. 

No capítulo dois pretendo apresentar o “Consumidor de Video on Demand”, quem ele 

é, onde ele se insere, quais são suas delimitações, o que faz com que ele seja um consumidor 

de vídeo on demand, e trago também um pouco da história por trás do vídeo on demand, 

assim como de outras plataformas de vídeo que já tiveram seu espaço, como o videocassete e 

o DVD, introduzindo questões sobre o papel do cinema e da TV no estilo de vida dos 

consumidores, para poder explicar melhor ao leitor a relação do vídeo on demand com o 

seriador e consumidor de séries da era da convergência midiática. 

No capítulo três falo das “Plataformas de Video on Demand” e como elas surgiram, o 

que elas fazem, o que oferecem, qual seu o objetivo e faço a descrição de alguns serviços 

mais populares para poder compreender onde o consumidor tem acessado suas séries e filmes, 

o que é importante saber para notar qual é o tipo de influência e o que esses serviços estão 

oferecendo e qual a relação desses serviços com o consumidor. Buscar compreender se eles 

são conectados ou se os serviços estão querendo impor padrões ou comportamentos ou se 

quem impõe a demanda dos serviços é realmente o consumidor. É nesse capítulo também que 

se apresento melhor meu trabalho e experiência de campo realizada na Comic Con Experience 

2016. 

No capítulo quatro eu exponho o trabalho de campo realizado na comunidade do 

Banco de Séries. Falo sobre minhas experiências, meus estranhamentos e questionamentos; 

mostro um pouco da interface do site para ambientar o leitor; exponho as características do 

site e dos serviços que ele oferece, exemplificando seus usos e serviços e como isso pode 

influenciar o seriador a ser um consumidor ainda mais ativo. É nesse capítulo também que 

exponho brevemente como algumas séries influenciam a vida das pessoas, em suas opiniões e 

preocupações e os debates que ocorrem nessas redes e como o seriador se comporta nesse 
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lugar. Apresento e discuto ainda o questionário que fiz com os usuários para buscar entender 

quais eram suas ideias, opiniões, questionamentos e formas de consumir as séries e utilizar o 

espaço do Banco de Séries em suas próprias experiências e subjetividades. 
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1. O SERIADOR E A CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

Chegamos a casa, tiramos nossos sapatos, nos aconchegamos e encontramos nosso 

dispositivo favorito para assistir seriados. Não importa se é a televisão, o iPad, o notebook ou 

o celular. Em um dia o celular, em outro a televisão... Afinal, podemos acessar nossas séries 

favoritas por qualquer dispositivo. Na verdade, não precisamos estar em casa, podemos 

assistir indo para casa ou no horário de almoço... A hora que quisermos, onde estivermos. E 

qualquer fã de telenovelas e seriados um dia já sonhou em ter esse luxo de assistir aos seus 

programas favoritos em qualquer lugar. Nossos pais, avós e bisavós, todos já quiseram assistir 

a seus programas favoritos sem precisar estar em casa. Um sonho realizado pelo processo da 

convergência midiática.  

A internet teve papel fundamental nesse processo, e com seu desenvolvimento hoje é 

possível acessá-la de quase todos os aparelhos, a procura é tanta que o número de internautas 

no Brasil cresce significantemente a cada ano. Em uma pesquisa realizada entre o ano de 2015 

e o ano de 2016 pelo TIC Domicílios, que mede a posse, o uso, o acesso e os hábitos da 

população brasileira em relação às tecnologias de informação e de comunicação, mostra que 

58% da população brasileira usam a internet – o que representa 102 milhões de internautas. 

Ainda de acordo com a pesquisa, o telefone celular é o dispositivo mais utilizado para o 

acesso individual da internet: 89%, seguido pelo computador de mesa (40%), computador 

portátil ou notebook (39%), tablet (19%), televisão (13%) e videogame (8%). E esse acesso à 

internet mais rápida no Brasil habilitou os serviços de streaming em dispositivos móveis, que 

podem ser acessados em qualquer lugar, e é cada vez mais comum vermos pessoas assistindo 

a séries durante longas viagens de trens e ônibus, principalmente intermunicipais, ou até 

mesmo de carro durante um engarrafamento¹. 

A facilidade de acesso a esse tipo de conteúdo faz com que tenhamos cada vez mais 

consumidores de produções feitas para a televisão sem estar, necessariamente, em casa. Em 

qualquer dia, qualquer lugar, qualquer horário, alguém pode acessar sua série favorita. Ainda 

saímos perdendo no quesito economia, mas a tendência desse tipo de consumo parece 

aumentar – mesmo que lentamente - assim como a qualidade dos serviços de internet móvel 

disponíveis.  

¹ Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2016/09/pesquisa-revela-que-mais-
de-100-milhoes-de-brasileiros-acessam-a-internet>. Acesso em: 03 mai. 17  

http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2016/09/pesquisa-revela-que-mais-de-100-milhoes-de-brasileiros-acessam-a-internet
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2016/09/pesquisa-revela-que-mais-de-100-milhoes-de-brasileiros-acessam-a-internet
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Mas a convergência midiática não é só isso. Segundo Jenkins (2009), um dos 

pesquisadores da mídia de maior influência da atualidade, a convergência midiática “não é, 

como muitos pensam, um processo que se dá através de aparelhos sofisticados, mas sim 

dentro de cérebros individuais que utilizam os meios de comunicação para interagir com os 

outros indivíduos, num infinito processo de comunicação e troca de ideias e informações”. 

Mas se a convergência midiática é somente isso, onde ficam os seriados nessa questão? 

Os seriados são produtos que fazem parte de um processo de comunicação e 

informação, já que eles aparecem na mídia, carregam significados, expressam ideias e 

transmitem conhecimento legítimo ou fictício em suas narrativas. Aqueles que acompanham 

suas narrativas e apreendem o conhecimento dessas narrativas se tornam agentes de trocas de 

ideias e detentores de informação e cultura para com outros consumidores de informação.  

Esses consumidores de trocas de ideias e informações sobre seriados são chamados de 

seriadores e as comunidades virtuais da internet, apresentadas por Pierre Lévy (1999), são 

como espaços virtuais para trocas de informações sobre um assunto específico, são como seu 

habitat natural. É onde eles se expressam, se entretêm, trocam informações a qualquer hora do 

dia, fazem seus comentários e alimentam suas identidades de seriadores com mais 

informações. 

Um exemplo de comunidade virtual é o site que usei para fazer a netnografia desta 

pesquisa, o Banco de Séries, que é um site criado com o intuito de ajudar os seriadores a 

organizar os episódios das séries que assistem. No entanto, acabou se tornando uma rede 

social onde os seriadores interagem entre si por mensagens, comentando sobre episódios e 

que cada perfil de usuário destaca identidades diferentes de seriadores, colecionando séries 

diferentes como vistas e sendo representados através de badges, que mostram aos visitantes 

do perfil que tipo de série é de gosto daquele usuário. 

 

 

1.1 CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA E INTERNET  

Como vimos anteriormente, no Brasil, 58% da população tem acesso à internet e esse 

acesso, na maioria das vezes é através de aparelhos móveis. Essa informação nos diz que, 

além de o brasileiro ter um fascínio pelo universo que a internet proporciona, ele tem a 
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necessidade de estar conectado para se comunicar, seja sobre gosto ou necessidade. O poder 

de compra do brasileiro nos últimos dois anos caiu 9% (censo de 2016) mas o número de 

pessoas com acesso à internet subiu 5% apenas no último ano². 

O acesso à internet rápida é visto como uma questão de grande importância pela 

UNESCO que tenta promover o aumento do acesso em vários países, como forma de 

impulsionar o desenvolvimento.  Esse desenvolvimento está sujeito às informações e, no 

momento em que os indivíduos têm esse acesso a informações tanto seu desenvolvimento 

como cidadão são promovidos, como também o desenvolvimento de sua nação. A internet não 

só promove, como estamos acostumados a pensar, o entretenimento e a diversão, as redes 

sociais e o acesso a conteúdos variados. Ela é uma ferramenta que também ensina cidadania, 

promove bem-estar. Quem está conectado à internet tem informações sobre saúde, educação, 

direitos humanos essenciais, deveres como cidadão, direitos como trabalhador. Tem acesso a 

outros idiomas, outras esferas e pode tirar qualquer dúvida que tiver. Essa ferramenta é, sem 

dúvida, a ferramenta mais poderosa e também mais perigosa que já tivemos na história da 

humanidade, porque todo tipo de conhecimento se abre tanto para o que constrói como para o 

que destrói em uma escala de possibilidade tal qual a humanidade nunca teve acesso tão 

livremente antes³. 

No Brasil o uso da internet têm se estabelecido através de smartphones e acredito que 

não seja por uma simples opção, mas porque o smartphone é o aparelho que ilustra mais 

claramente o processo de convergência midiática, sendo um dispositivo de diversas facetas, 

mil e uma utilidades e também por ser o mais economicamente acessível. A única pequena 

desvantagem é que sua tela é menor do que a dos outros dispositivos e é exatamente esse um 

dos fatores que, possivelmente, levam os consumidores a buscar outros dispositivos 

parecidos. Um dos outros fatores se deve ao fato de que nem em todas as circunstâncias e 

situações o uso da internet como lazer, como por exemplo, ao assistir a um filme ou série, é 

feito de modo individual e, tanto o smartphone quanto o tablet foram feitos para serem 

consumidos de forma individualizada. 

______________________________________________________________________ 

² Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,poder-de-compra-dos-brasileiros-cai-
9-em-dois-anos-e-volta-ao-nivel-de-2011,10000082412>. Acesso em 03 mai. 17. 

 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,poder-de-compra-dos-brasileiros-cai-9-em-dois-anos-e-volta-ao-nivel-de-2011,10000082412
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,poder-de-compra-dos-brasileiros-cai-9-em-dois-anos-e-volta-ao-nivel-de-2011,10000082412
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Henry Jenkins fala em seu livro, Cultura da Convergência (2009), que muitos dos 

discursos sobre convergência midiática começam e terminam com o que ele chama de falácia 

da caixa preta, que é uma hipótese que muitas pessoas têm de que em algum momento 

inevitável todos os conteúdos de mídia seriam transmitidos apenas por uma caixa preta em 

nossas salas de estar, ou no caso dos celulares, caixas pretas móveis. Ele então explica o 

porquê de tal hipótese ser considerada por ele uma falácia: 

 

Boa parte do discurso contemporâneo sobre convergência começa e termina 
com o que chamo de Falácia da Caixa Preta. Mais cedo ou mais tarde, diz a 
falácia, todos os conteúdos de mídia irão fluir por uma única caixa preta em 
nossa sala de estar (ou, no cenário dos celulares, através de caixas pretas que 
carregamos conosco para todo lugar). Se o pessoal da New Orleans Media 
Experience pudesse ao menos descobrir qual caixa preta irá reinar suprema, 
então todo mundo poderia fazer investimentos razoáveis para o futuro. Parte 
do que faz do conceito da caixa preta uma falácia é que ele reduz a 
transformação dos meios de comunicação a uma transformação tecnológica, 
e deixa de lado os níveis culturais que estamos considerando aqui. 
(JENKINS, 2009, P. 42) 

 

O autor ainda afirma que em sua sala de estar existem cada vez mais caixas pretas, e é 

verdade, na sala de estar vemos cada vez mais aparelhos, mas essa diversidade de aparelhos é 

um assunto que desejo abordar daqui a pouco. No momento eu pretendo falar do objeto que 

mais se assemelha a uma caixa preta, que é o queridinho dos brasileiros: o smartphone. 

 

1.1.1 O Smartphone 

No princípio era um telefone, em seguida ganhou uma tela analógica, depois começou 

a mandar mensagens de texto, então ganhou um rádio; depois, os amados joguinhos. Tivemos 

também o acesso à internet GSM que era uma internet cara e que, no meu caso, nunca vi 

ninguém usar. Depois de um tempo veio a requisitada tela digital e colorida, e o tocador de 

mp3, depois a tão sonhada câmera – que aos poucos foi se desenvolvendo – e era o sonho de 

todo mundo que queria se sentir “no futuro”.  

³ Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-5-bilhoes-de-pessoas-ainda-nao-tem-acesso-a-banda-
larga-movel/> Acesso em 03 mai. 17. 

 

https://nacoesunidas.org/onu-5-bilhoes-de-pessoas-ainda-nao-tem-acesso-a-banda-larga-movel/
https://nacoesunidas.org/onu-5-bilhoes-de-pessoas-ainda-nao-tem-acesso-a-banda-larga-movel/


14 
 

A internet ficou mais rápida e isso foi explosivo, logo a câmera ganhou mais pixels, 

ganhamos um teclado novo, ou melhor, dois teclados novos – o último, nosso sonho 

tecnológico - depois os aplicativos para redes sociais surgiram, e a televisão, e os aplicativos 

para tudo, tudo mesmo e, então, estamos no que temos hoje.  

São tantas coisas diferentes que mudamos o nome do aparelho de celular para 

smartphone (um telefone inteligente) e, com isso, temos quase um robô em mãos. Mas que 

importância tem contar todo esse processo? Bem, foi esse processo tecnológico dos últimos 

dez anos que influenciou culturalmente todos os que tinham acesso a essa tecnologia, com 

mais rapidez do que a maioria dos outros dispositivos nos cinquenta anos anteriores a ele. O 

smartphone tornou o acesso das classes populares à internet e redes sociais possível e 

abrangente, favorecendo as trocas culturais com qualquer pessoa, independente de nível 

socioeconômico. Todos podem estar conectados através das redes sociais, simplesmente 

acessíveis através do smartphone com acesso à internet. 

Como disse André Lemos: 

O celular passa a ser um “teletudo”, um equipamento que é ao mesmo tempo 
telefone, máquina fotográfica, televisão, cinema, receptor de informações 
jornalísticas, difusor de e-mails e SMS7 , WAP8 , atualizador de sites 
(moblogs), localizador por GPS, tocador de música (MP3 e outros formatos), 
carteira eletrônica...Podemos agora falar, ver TV, pagar contas, interagir com 
outras pessoas por SMS, tirar fotos, ouvir música, pagar o estacionamento, 
comprar tickets para o cinema, entrar em uma festa e até organizar 
mobilizações políticas e/ou hedonistas (caso das smart e flash mobs). O 
celular expressa a radicalização da convergência digital, transformando-se 
em um "teletudo" para a gestão móvel e informacional do quotidiano. De 
medium de contato inter-pessoal, o celular está se transformando em um 
media massivo. (LEMOS, 2005, p.6) 

 

O smartphone pode não ser uma caixa preta na nossa estante, mas com certeza se 

parece com uma caixa preta em nossos bolsos, e falo tanto das transformações tecnológicas, 

das transformações dos meios de comunicação e dos níveis culturais. Ele nunca deixou de ser 

um símbolo de status, ou uma ferramenta de comunicação, ele também é o meio mais 

acessível culturalmente e também a ferramenta e tecnologia que mais recebe atenção de seus 

desenvolvedores nos últimos anos.  

Vemos este aparelho móvel se desdobrando em um milhão de funções e 

transformando culturalmente o Brasil, e mesmo que o poder de compra do brasileiro tenha 
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caído 9% nos últimos dois anos, o acesso à internet tem crescido principalmente pela 

acessibilidade que o smartphone oferece.  

O que vejo são pessoas de todas as idades que fazem ligações de graça pelo WhatsApp 

para qualquer outro lugar do mundo, estreitando relações familiares ou até mesmo 

relacionamentos que nasceram em outro aplicativo ou rede social. Mas falando 

principalmente do desenvolvimento da cultura brasileira de um ponto de vista empírico, é 

possível ver jovens das camadas mais pobres tendo acesso à educação, cultura e 

entretenimento através da internet, acessando os mesmos serviços e redes sociais que jovens 

de classes sociais mais abastadas.  

Um exemplo das redes é o perfil de seriador que surgiu nessas redes. O seriador é um 

tipo de consumidor, que precisa da internet, precisa do download ou do streaming, para ter 

acesso aos seus programas favoritos, séries. O que o seriador sempre procura fazer é uma 

troca. O seriador precisa de uma comunicação. O seriador não faz parte de apenas um cenário 

socioeconômico, não só uma identidade social, não só uma identidade sexual ou de gênero. 

As séries são assistidas por todos os dispositivos com acesso à internet, em vários sites, em 

vários serviços e muitos dos telespectadores são encontrados atrás de telas de dispositivos 

móveis. E também, através dessas telas, eles encontram suas comunidades preferidas para 

que, ao gosto de cada um, possam compartilhar seus pensamentos sobre a trama que 

escolheram assistir.  

1.2 SERIADOR 

O que são seriadores? Pode não existir um conceito concreto, ou algum conceito 

filosófico, ou algum conceito inventado oficialmente por alguém na internet, ou por algum 

antropólogo. Muitos blogs sobre séries usam essa palavra no nome, mas não encontrei 

nenhum conceito especial. Mas diante de minhas experiências, venho explicar.  Mas quando 

chamo seriadores, não são apenas fãs de séries, membros de fandoms4.  Também não são 

consumidores esporádicos. Talvez a qualidade aqui não seja a coisa mais importante, mas a 

quantidade, sim. O seriador é um fã de séries, mas quando digo fã, não falo de alguma série 

específica.  

Ele é fã de assistir a séries e descobrir séries, além de gostar de falar sobre elas. 

Seriadores são, além de simples espectadores de séries para a TV, aqueles que se interessam 

pela indústria e a cultura dela. Eles sabem o que é hiatus5, crossover6, cliffhanger7, fandom, 
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shipp8 e pilot9, entre tantas outras coisas, enquanto todo mundo mais parou no spoiler10 e 

season finale11. Os seriadores, sem dúvida, são uma nova classe de nerds, que conta com 

vocabulário diferenciado e cultura alternativa.  

Existe fã para todo gosto: Crepúsculo, Harry Potter, Star Wars, Senhor dos Anéis, 

Jogos Vorazes, entre tantos e, inclusive, no coração de um fã cabem muitas franquias, assim 

também é no coração de um seriador. Um seriador não é um fã, porque um fã de um livro não 

necessariamente lê todos os livros que puder, talvez um fã de um livro ou filme nem leia 

tantos livros, nem assista a tantos filmes. Assim como um fã de uma série específica, ou de 

um gênero específico não pode ser chamado de seriador. O seriador coleciona séries, ele quer 

todas, ele gostaria de poder viver dessa maneira. 

Se alguns podem esperar por anos, até mesmo décadas, para que se produzam 

franquias dignas de sua admiração pessoal, com as séries isso é um pouquinho mais rápido. 

As séries estão sempre em exibição e existe um mercado vasto. É muito difícil existir uma 

season sem nenhuma série que seja digna de horas em frente às telas e noites mal dormidas - 

consequência de mentirem para si mesmos quando dizem “só vou assistir a mais esse 

episódio”. 

 

 

 

 

 

4 É um termo usado para se referir a uma comunidade de fãs de um interesse em comum que 
contribuem entre si, ajudando um ao outro a obter informações e entretenimento a respeito de seu 
gosto em comum. 

5 É uma pausa que muitas séries dão durante suas temporadas, devido a datas comemorativas e férias. 
6 É uma mistura entre personagens de diferentes seriados, em um mesmo cenário, de um ou de outro.  
7 Situação em que o personagem se encontra em um dilema, o que quase sempre leva a uma situação 

surpreendente e reveladora. 
8 Shipp é quando alguém deseja muito a união de um casal, fictício ou não. 
9 Episódio piloto. Primeiro de toda a série. 
10 Quando alguém te revela algo sobre uma história antes de você mesmo assistir. 
11  É o último episódio de uma temporada. 
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1.2.1 O seriador se tornando um consumidor de vídeo on demand 

O seriador é, antes de qualquer coisa, um consumidor. Antes da convergência 

midiática, ou a popularização e acesso de qualidade da internet que temos hoje, o seriador se 

alimentava através da TV a cabo por assinatura no Brasil em uma “fase da multiplicidade da 

oferta”, já que antes disso era difícil acompanhar qualquer série americana pela televisão 

aberta, já que as séries eram exibidas como “tapa-buracos” da programação, em horários nada 

promissores. Essa “fase da multiplicidade da oferta”, começa ao final da década de 1980 e se 

alonga pela década de 1990, como disse Brittos: 

 

A “Fase da multiplicidade da oferta”, aberta nesta década, quando os 
sistemas de televisão por assinatura são decisivamente implantados no país e 
ampliam o número de canais, deve ser relacionada com a aceleração 
definitiva da globalização, a qual, embora não seja um fenômeno novo, tem 
sido exacerbada na contemporaneidade, ocorrendo, nos anos 90, a formação 
e a expansão dos conglomerados multimídia, a proliferação de formatos de 
programação mundializados e a transmissão em larga escala de bens 
desterritorializados, principalmente nos canais pagos. (BRITTOS, 1999, p.5) 

 

Mesmo com a multiplicidade da oferta, não eram épocas muito gentis para o seriador, 

pois o seriador que não tivesse determinados horários fixos disponíveis não poderia assistir a 

determinadas séries, o que fazia com que sua vontade de consumir determinado produto em 

qualidade e quantidade sofresse com as condições que a TV a cabo proporcionava. As grades 

eram fixas, as reprises muitas vezes eram em horários incompatíveis, além de não haver tanta 

variedade na programação, os preços das mensalidades, no final da década de 1990 e durante 

a primeira década de 2000 eram bem altos.  

Mas ao final dessa década, com o advento da internet, o download de conteúdos 

ganhou espaço, e esse consumo de conteúdos audiovisuais era superior em redes P2P do que 

em streaming, contudo, a partir de 2011 isso começou a mudar. Isso deu a sensação de 

liberdade de escolha semelhante ao que se tinha com o videocassete e, posteriormente, o 

DVD, podendo assistir ao que quiser, quando quiser e também podendo gravar o conteúdo 

audiovisual para assistir mais tarde e, não necessariamente, no momento em que se adquiriu. 

Enquanto muitos destes conteúdos de download e streaming de vídeos na internet 

eram feitos de modo compartilhado, entre os próprios usuários e internautas que, tendo acesso 

ao arquivo de áudio e vídeo, os disponibilizavam na rede, foram surgindo e crescendo, cada 
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vez mais serviços online que se voltaram ao streaming. Isso fez do streaming um negócio que 

poderia ser pago e com conteúdo próprio, um começo do vislumbre do “processo de 

convergência entre a TV e a internet, com foco no nascente segmento de distribuição, através 

de firmas pontocom laterais ao mercado audiovisual, de conteúdo criado não por usuários 

amadores, mas pelos estúdios e redes de televisão” (LADEIRA, 2013, p.1).  

Esse foi um dos mais importantes passos para o seriador como consumidor de vídeo 

on Demand. e ativo participante das redes e comunidades sociais na web, como mostra Silva: 

 

[...] vimos se formar uma geração de espectadores capazes e interessados em 
assistir séries pela internet, através tanto de sistemas de transmissão em 
streaming, simultaneamente à exibição nos países de origem, quanto de 
download, via torrent, disponibilizados em sites e fóruns especializados. 
Além disso, circula na rede uma ampla gama de material exclusivo oferecido 
pelos canais, e que vão desde promos, trailers e entrevistas, até expansões do 
mundo narrativo em websódios, blogs ou sites de personagens. Junto a esse 
processo, vem sendo desenvolvidas diversas estratégias para estimular o 
espectador a comentar nas redes sociais durante a exibição dos episódios, 
como a presença da hashtag da série no canto da tela, ou mesmo a 
participação de membros da equipe e dos atores comentando com os 
seguidores no Twitter sobre o desenrolar da narrativa. (SILVA, 2013, p. 8) 

 

Atualmente, tais práticas como usar hashtags da série no Twitter ao longo da exibição 

da narrativa estão sendo mais utilizadas em contextos mais específicos, como grandes séries 

que exibem suas temporadas em escala mundial e, assim, fazem com que o assunto seja cada 

vez mais popular na internet, principalmente em redes sociais. Ou programas da TV aberta, 

extremamente populares, como Masterchef Brasil, que tem uma parceria com o Twitter e as 

principais personalidades da rede social e usa também a rede para fazer uma interação com os 

telespectadores do show, mesmo que eles saibam que o programa não é ao vivo: 

A relação entre as séries e seu público é o vértice derradeiro do esquema 
conceitual que criamos para entender a cultura das séries. Trata-se de novas 
e complexas dinâmicas espectatoriais que são gestadas no seio das 
comunidades de fãs, através de trocas simbólicas e materiais pelos fãs entre 
si, dos fãs para as emissoras e das emissoras para os fãs. É, de fato, um 
processo comunicacional muito complexo, que faz emergir o modo dialético 
e inter-relacionado por meio do qual se dão as relações entre a grande mídia 
e seu público. (SILVA, 2013, P. 12) 

 

Ou como disse também Henry Jenkins: 
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A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. 
A convergência altera a relação entre tecnologias existentes, 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 entretenimento. (JENKINS, 2009, p. 43) 

 

Para sobreviver, é essencial que as redes de televisão e streaming estejam interessadas 

nas comunidades de fãs que fazem com que sua audiência, e no caso do streaming, dando 

lucro, para satisfazer-lhes a demanda por novas produções, cada vez mais ousadas e mais 

frequentes. Cada vez chegando mais rapidamente ao mercado. 

 

1.3. O BANCO DE SÉRIES 

Para realizar os objetivos pretendidos neste trabalho precisei utilizar o método de 

netnografia (AMARAL;NATAL;VIANA, 2008) para entender melhor o comportamento do 

consumidor de séries, o seriador, porque este consumidor se mostra mais ativo nas 

plataformas virtuais do que nos ambientes off-line, onde o foco não é seriado ou outras formas 

de entretenimento. 

Esse método de etnografia virtual foi criado como um método a preservar os detalhes 

ricos da observação em campo etnográfico usando o meio eletrônico para “seguir os atores” e 

também leva em conta as práticas de consumo midiático, como mostra Braga (2001, apud 

AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 35). Além disso,  

[...] os processos de sociabilidade e os fenômenos comunicacionais que 
envolvem as representações do homem dentro de comunidades virtuais, faz-
se necessário ressaltar que estas estão em constante transformação, 
apresentando-se em formas constantemente provisórias, além de 
representarem um fenômeno embrionário (MOSCOVICI, 2006, p. 78 apud 
AMARAL; NATAL; VIANA, 2008 p.35). 

 

A transposição das técnicas da etnografia tradicional para o ambiente virtual é válida 

pois muitos objetos de estudo se encontram no ciberespaço “assim, a partir de um 

determinado entendimento inicial, observamos a netnografia como um dos métodos 

qualitativos que amplia o leque epistemológico dos estudos em comunicação e cibercultura”. 

(AMARAL; NATAL; VIANA, 2008 p. 35). 
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Encontro então o campo virtual, o site bancodeseries.com.br, no qual fiz uma conta e, 

após um tempo, que descreverei adiante, me engajei. “O pesquisador quando vestido de 

netnógrafo, se transforma num experimentador do campo, engajado na utilização do objeto 

pesquisado enquanto o pesquisa”, segundo Kozinets (2007 apud AMARAL; NATAL; 

VIANA, 2008, p. 35). 

Conheci um site que me chamou a atenção porque foi idealizado exclusivamente para 

séries, ou programas de televisão (como reality shows ou minisséries) que vão ao ar em uma 

sequência de episódios por temporadas, o Banco de Séries. Preferi este site não pelo fato de 

ter milhões de usuários como o Facebook – tampouco por ter tido uma experiência ruim com 

grupos no Facebook – mas por ter usuários que estavam ali para falar exclusivamente do 

assunto, entre outras questões que explicarei mais adiante. A esse respeito, um dos motivos 

pelos quais optei por não fazer meu trabalho de campo no Facebook, e que se estendiam pelos 

grupos de WhatsApp é porque eles compartilhavam assuntos muito diversificados, pois não 

tinham a intenção de falar somente sobre séries, além de haver discussões e brigas em 

excesso, muitas delas por conta de conteúdo adulto que era compartilhado de forma 

desrespeitosa, enfim, coisas inconvenientes e incômodas que presenciei e que não 

acrescentavam nada ao meu trabalho. 

Devido a algumas dificuldades técnicas durante a pesquisa de campo, demorei um 

pouco mais para entender como algumas ferramentas funcionavam. Em minha frequência no 

site, anteriormente à realização da pesquisa, não o utilizava com objetivo de me relacionar 

com outros usuários ou fazer amigos para debates sobre a trama. Meu objetivo era 

exclusivamente marcar as séries que eu assistia – que eram muitas – como assistidas, marcar 

episódios vistos para não me perder entre eles, caso passasse longos períodos afastada da série 

para me dedicar a outras atividades. Acredito, que tal como eu, outros usuários fazem o 

mesmo. 

          Quando pensei usar o site como “campo netnográfico”, voltei à ativa e fui descobrindo 

as ferramentas mais interessantes no site, descobrindo também inúmeras possibilidades para 

ele. Toda vez que eu acessava o site me deparava com alguma coisa nova, uma nova função, 

tornando o site cada vez mais divertido para mim. Isso foi algo interessante, pois eu não 

estava acostumada a ver aquele site como um espaço para me relacionar ou construir qualquer 

tipo de identidade anteriormente. Era apenas uma ferramenta. Vez ou outra eu me deparava 

com comentários divertidos, “dava um like”, e fechava a aba logo em seguida. Percebi que 
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muitos usuários realmente se envolviam no site e tinham longas listas de amigos adicionados 

ao perfil. Vi-me envolvida várias vezes por pensamentos distintos de como utilizar o site 

como site de relacionamentos: “Com que outro objetivo eu estaria usando isso?”. 

Creio que a principal diferença entre um site utilizado como ferramenta e outro como 

site de relacionamentos, seja que no segundo nós criamos alguma identificação, primeiro com 

a interface e a proposta de sociabilidade do site, depois com o tipo de pessoas que podemos 

encontrar ali. O site utilizado como ferramenta pode, também 

          Tentei me colocar no lugar de outros usuários milhares de vezes. Surpreendi-me 

olhando alguns perfis, olhando todas aquelas maratonas completadas, episódios vistos, 

comentários extensos e complexos feitos em episódios de 22 minutos. “Eu poderia usar este 

site até mesmo para conhecer um namorado que gostasse das mesmas séries que eu, não 

poderia? Será que fazem isso aqui? Todo seriador diz que o que importa são as séries que a 

pessoa assiste.” – brinquei comigo mesma enquanto olhava a opção que o site oferece de 

encontrar um usuário que tenha compatibilidade com você de acordo com suas cinco séries 

“favoritadas”. Não duvido que alguém tenha colocado essa ideia em prática, mesmo que uma 

das coisas mais interessantes do site seja que muitos usuários não usam sua própria foto, mas 

sim a foto de seu personagem favorito no momento – o que, digamos, não é necessariamente 

nenhum impedimento.  

Os perfis no Banco de Séries muitas vezes não contam com a foto de perfil do usuário, 

e muitas vezes também não contam também com o nome, criando assim uma identidade que 

opera pela lógica da divergência de identidades e não da convergência, como é a lógica das 

demais redes sociais. No Banco de Séries o anonimato do usuário é relativo, o que é cada vez 

mais raro na internet, sendo o perfil cheio de detalhes, como séries favoritas, badges e 

inúmeras maratonas concluídas.  

Desenvolvi outro questionamento: se eu tivesse uma vida muito corrida e não tivesse 

cultivado alguns amigos off-line, poderia usar o site não necessariamente para fazer amigos, 

mas para me comunicar, ter contato com alguém que finalmente estivesse falando de algo que 

eu gostaria de falar. Poderia me identificar e me divertir com os comentários feitos por outros 

usuários, que conseguem ser bem divertidos e prestar atenção em coisas que eu, mesmo que 

estivesse com os olhos grudados na tela não conseguiria perceber durante os episódios. É 

também interessante perceber a sensibilidade individual das pessoas. 
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Até hoje considero os usuários do site, que não são shippers de casais que eu não 

shippo, as pessoas mais divertidas com quem eu tive contato nos últimos meses. Aprendi 

muito com eles, principalmente aqueles que sempre estão no topo dos comentários que 

obtiveram mais likes. Percebi que a linguagem própria dos telespectadores e fãs de séries, 

anime, etc., é muito interessante e dá uma vida a mais para o assunto, sendo uma linguagem 

jovem e divertida de se usar porque tem significados divertidos e, além disso, usá-las te faz 

parecer mais legal e um “seriador profissional” (não te faz necessariamente um integrante de 

fandom).   

Mesmo que o contato com os outros usuários seja muitas vezes indireto, por meio de 

comentários, é fácil conhecer os perfis mais assíduos na página de comentários do episódio, e 

os mais populares também. O site ofereceu uma interface leve e é como se todos fizessem 

parte de um clube, facilitando a comunicação entre todos de forma mais aberta e gerando uma 

identificação com outros usuários, mesmo que seja algo puramente platônico. 

Também percebi que existem muitos usuários que, ao ver determinada pessoa falando 

bem de uma série nos comentários, já tendo conhecimento do tipo de série que ela assiste e 

dos comentários que geralmente faz, a vê como “ponteiro” para escolher séries que valham a 

pena assistir e não seja uma perda de tempo. É como se certos usuários fossem um Inmetro do 

site. São usuários que o site geralmente indica em lista de pessoas que mais comentam, o 

perfil deles está sempre em evidência, seja porque têm muitos badges, seja porque aparecem 

como os principais comentadores na página inicial do perfil de cada séries. 

 

  1.3.1. A interface 

Creio que para o leitor entender melhor o que falo e, também observar como é a 

ambientação do site e, daí, imaginar como os usuários se sentem nele e as experiências que a 

plataforma provoca, passo a apresentar a interface do site e falar sobre as minhas primeiras 

impressões nele. Se a etnografia nos auxilia como imaginarmos e percebemos o campo 

através de fotografias e filmes, a etnografia digital nos dá o printscreeen, que não é nada mais 

do que a captura de imagem da tela, mas que permite reavivarmos as memórias de nossas 

experiências na forma como lidamos com a plataforma. 
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Página inicial do Banco de Séries (atualizada em 06/07/2017) 

 

 

Não ocultei as propagandas nessa primeira imagem do site para dar uma experiência mais 

completa de visualização do site, no entanto, nas próximas imagens pretendo ocultá-las com faixas 

brancas por não ser conveniente. 

          Na página inicial temos uma barra superior que indica em seus ícones: a “Página 

Inicial”; “Perfil do Usuário”; “Calendário” de episódios com outras opções; “Minhas 

Séries”; no ícone estrela temos o top 10 e top 100 de séries e episódios desde a época em que 

o site foi ao ar; barra de buscas para séries e usuários; “requisições de amizade”; mensagens 

inbox; “pessoas que curtiram seus comentários”; “pessoas que responderam seus 

comentários”; “você tem badges para desbloquear”; “minha conta”. 

Logo abaixo temos um link direto para a lista de amigos e link direto para as últimas 

páginas no site que acessei seguidos de um link para se tornar colaborador do site. Também 

podemos encontrar o link direto para o Projeto Summer Season, que muda a cada estação e já 

explicarei como funciona.  

Então, temos um aviso: “IMPORTANTE: O Banco de Séries não serve para assistir 

séries! Somos uma rede social onde os fãs de séries podem controlar os episódios que 
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assistiram, dar notas, comentar, criar sua agenda, saber quando passa o próximo episódio. 

Somos totalmente contra a pirataria e não disponibilizamos conteúdo que fere direitos 

autorais.” 

A primeira lista que vemos que torna a primeira coisa interessante para o usuário que 

vemos no site. Ela mostra os dez episódios de séries assistidos da semana, sendo estreantes da 

semana ou não, e diz quantos usuários do site assistiram aos episódios. 

          Logo abaixo temos uma sequência de colunas informativas do site: 

a) Maiores notas dos últimos 15 dias: apresenta os dez episódios com notas mais altas 

que foram ao ar nos últimos 15 dias. 

b) Episódios mais comentados nos últimos 15 dias: apresenta os dez episódios que 

mais receberam comentários no site e disponibiliza a informação sobre a quantidade 

de comentários. 

c) Top Reactions: de acordo com cada reação disponibilizada pelo site, quais episódios 

obtiveram mais dessas reações nos últimos dias. 

d) Mais Populares: apresenta as dez séries mais populares do site levando em conta 

apenas aquelas representadas por usuários ativos do site. 

e) Enquetes Recentes: é a mais nova coluna do site. Foi integrada ao site em outubro de 

2015, enriquecendo ainda mais o site e a interação entre usuários. 

f) Últimas Séries Adicionadas: apresenta as últimas dez séries que foram adicionadas 

ao site e disponibiliza um link para visualizar os últimos 100. 

Ainda na página inicial o site disponibiliza um link para o usuário ter acesso às últimas 

atualizações do site como os últimos episódios assistidos, últimas fotos enviadas para o site 

(printscreens de episódios) e últimos comentários feitos.  

O segundo item da barra de navegação é: Meu Perfil. 
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1.3.2. Meu Perfil 

Banco de Séries 2016 (1/2) 

 

Banco de Séries 2016 (2/2) 

 

 

Aqui é onde a magia acontece e o seriador em seu espaço de orgulho no site. O meu 

perfil é onde eu afirmo minha identidade de seriadora, e isso é evidentemente proposital se 

observarmos a estrutura do site, que já começa pelo nome de usuário e foto; a quantidade de 

episódios que já foram marcados como visto; a quantidade de notas atribuídas a episódios do 

site; a porcentagem alcançada pela fall, mid ou summer season; a porcentagem de assiduidade 

com que usa o site (para essa porcentagem subir é necessária alguma ação como marcar 
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algum episódio como visto); a quantidade de comentários feitos no site; a quantidade de fotos 

enviadas; a data do cadastro. Mais abaixo temos informações adicionais como minha 

localização, meu twitter, meu Histórico de Maratonas; minha relação de episódios vistos e 

minha relação de notas lançadas; meus Badges e o botão de acesso à minha lista de amigos. 

Ou seja, as primeiras informações do perfil são quantitativas e completamente direcionadas ao 

usuário.  

Logo na segunda coluna temos a visualização das últimas atualizações do usuário, ou 

seja, com que frequência ele tem usado e como ele tem usado, o que ele tem visto e o que ele 

tem achado dos episódios que viu. É aqui que podemos observar uma informação, digamos, 

mais qualitativa. O que também deixa claro o que o usuário está assistindo, a frequência com 

que tem assistido e o que tem pensado de cada episódio. Também é possível ver nessa coluna 

se o usuário pretende assistir a uma série, se a abandonou, se a colocou na geladeira, etc.  

A terceira coluna é a média das notas que o usuário deu para algumas séries que 

assistiu no último ano. As mais bem classificadas ficam no topo. E quarta coluna é um 

apanhado total, de todos os tempos, sobre as séries que o usuário deu notas mais altas. 

Acho interessante fazer uma pequena comparação, utilizando meu próprio perfil como 

modelo, com relação a este ano. 

Banco de Séries 2017 (1/2) 
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Banco de Séries 2017 (2/2) 

 

 

No meu perfil pode ser visto na primeira aba quantas séries ativas em dia eu tenho: são 

aquelas que estão atualizadas, que estão em exibição e que estão esperando nova temporada. 

É possível ver as que estão ativas em dia, ativas com episódio para sair hoje, as que tem um 

episódio recente ( um episódio, geralmente de menos de uma semana), as que estão atrasadas 

de leve (mais de dois episódios atrasados), as bem atrasadas (por volta de cinco episódios 

perdidos), as atrasadíssimas (dez episódios atrasados) e, por fim, as só com maratona (que 

ultrapassam os quinze episódios atrasados). 

Na segunda aba eu tenho acesso às séries finalizadas pelas rede de TV que eu mesma 

coloquei na minha grade, e elas estão divididas entre em dia e só com maratona, mas 

poderiam estar tão bem divididas quanto as que estão ativas. 

A terceira aba, a aba geladeira, funciona da seguinte forma: eu coloco na geladeira as 

séries que eu não estou querendo assistir no momento, então o site não fica me lembrando que 

tem episódio novo para eu assistir. Nessa aba as séries estão divididas em: todas; atrasadas; 

pretendo ver um dia; sendo que nessas categorias eu também encontro as que já foram 

finalizadas e as que ainda estão ativas. 
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Na quarta aba tem as séries que eu decidi abandonar, portanto, não tenho mais 

interesse algum em assistir, mas o site não reconhece assim. Ele consideram que as séries que 

eu realmente abandonei são as que têm mais de 3 episódios vistos e, portanto, as que têm 

menos de 3 episódios vistos não são considerados como realmente abandonadas. 

Todas as séries, independente de qualquer coisa, vêm com a relação de episódios 

vistos por mim, a média da nota que eu dei para a série, que é a média somada e dividida das 

notas dadas por cada episódio e a quantidade de notas que eu dei. 

Na quinta aba eu posso mostrar, além de todas as séries que assisto, quais são minhas 

cinco favoritas, e elas aparecem de forma personalizada. Posso ainda, fazer uma pequena 

descrição dizendo porquê cada uma delas é minha favorita.  
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Enquanto na sexta aba eu posso procurar pessoas que tem compatibilidade comigo, a 

partir dessas cinco séries favoritas. Se eu assino para ser um colaborador do site posso listar 

até 15 séries favoritas, ao invés de 5.  

Esse recurso demonstra que de fato o site também se importa com a identidade do 

usuário enquanto seriador e sabe que a compatibilidade de séries pode ser o primeiro passo 

para um amizade, mesmo que seja virtual. 

 

1.3.3. Badges 

Conforme fui me adaptando ao site, comecei a perceber que os usuários que obtinham 

a maior quantidade de likes nos comentários eram usuários que tinham número maior de 

séries na grade, episódios vistos, badges e etc. 

 Então vi que muitos desses seriados, marcados como visto pelos usuários, eram 

seriados antigos, vistos, muito provavelmente antes mesmo de a conta no Banco de Séries ser 

criada. Para testar isso, eu mesma fui resgatando episódios de séries que assisti na infância, 

tais como: Fresh Prince of Bel-Air, That’s so Raven, Blossom, Chaves, Punkie – a levada da 

breca e Rebelde, todas estas passavam na TV aberta, mas são produções internacionais, a 

maioria americanas. Coloquei como visto episódios aleatórios de Everybody Hates Chris e My 

Wife and Kids, séries que não acompanhava todos os dias, mas fiz isso para obter números 

maiores de episódios vistos no meu perfil e desbloquear o Badge de 5000 Episódios Vistos. 

Isto tornou meu perfil mais atraente, confesso. 

Para alcançar a assiduidade dos outros usuários e poder alcançar certa porcentagem 

para ganhar os badges, eu acessava todos os dias o site para dar como assistido mais um 

episódio, que fosse aumentar mais 2% da minha assiduidade, não tanto para parecer muito 

ativa, mas porque o Badge comemorativo de Doctor Who, “I Heart the Doctor”, só iria 

aparecer no meu perfil se eu tivesse assiduidade acima de 50% e todos os episódios vistos. E 

todos que acessassem meu perfil poderiam saber que eu sou fã de Doctor Who, e existem 

muitos fãs de Doctor Who no site. Todas essas coisas fizeram com que mais solicitações de 

amizade aparecessem para mim. 

Me dei conta, então, que qualquer pessoa poderia ter feito essas coisas sem perceber, e 

tentar mostrar uma diferenciação de mim frente a outros perfis. Afinal, com o badge de 
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Doctor Who eu era oficialmente, no universo do Banco de Séries, uma Whovian, ou seja, uma 

fã de Doctor Who. Essa diferenciação atrairia para mim solicitações de pessoas que se 

identificam com isso. Por exemplo, para um fã de Grey’s Anatomy, eu não seria tão 

interessante, já que não sou realmente uma fã de Grey’s Anatomy, eu não quero ser vista 

como uma, nem quero o badge dessa série, ou de qualquer outra série médica. Não é meu 

estilo. Isso acontece, até para meu próprio prazer e satisfação pessoal. Nós sabemos que não é 

importante, mas é como se fosse importante ali, naquele espaço. É muito satisfatório saber 

que se outros possuem ali aquele badge de Doctor Who, eu posso ter também.  

Devo essa satisfação ao leitor. Eu realmente quis experimentar o que é ser uma usuária 

do Banco de Séries, por conta própria, realmente saber o que é ser uma usuária ativa que 

exerce interações e se importa, por exemplo, com quantos badges tem, mesmo sabendo que 

não faz diferença no mundo off-line.  

Percebi que badges, afinal, são como se fossem roupas. Nem todos notam o que você 

veste, outros notam especialmente, tecem críticas mentais. Há dias que você pode não se 

importar com o que está vestindo, e outros dias quer parecer especialmente atraente. Você 

sabe que sua roupa comunica algo - mesmo que todos digam que isso não é tão importante - 

isso te diferencia de certa forma, conta algo sobre você e pode te deixar mais bonito. Assim 

são os badges. Eles cumprem essa função atraente, importante para te dar uma identidade, 

mas que dependendo da sua intenção e da importância que você dá a isso, pode te tornar 

alguém fútil. Badges são, sobretudo, vaidade. E podem te deixar facilmente obcecado e 

endividado por querer adquiri-los. 
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Página dos Badges e o que se faz necessário para desbloquear cada um.  

 

Além dos badges dizerem que você é um fã de comédia, ou ficção científica, ou de 

séries médicas ou de terror, eles ainda influenciam o usuário a colocar mais séries na grade, o 

que faz muitas vezes com que realmente se assista a essas produções. 

Existem também badges comemorativos e os saudosistas, como o de 3 anos sem Lost, 

ou sobre alguma season finale, como o de Glee, que se chama Don’t Stop Believin’. Além dos 

badges de quanto tempo o usuário está no site, ou quantos episódios o seriador já assistiu, que 

vai até a quantidade de 50.000 episódios vistos – existem 6 usuários do site com este badge – 

também existem os badges de fãs de determinada rede, como CW, NBC, HBO, CBS, Fox, 

etc. todos com medalhe de bronze, prata e ouro, e para adquiri-los é necessário ter 

determinada porcentagem de assiduidade no site.  

Por exemplo, para ter o badge de ouro da Netflix é necessário ter pelo menos 37 séries 

da Netflix assistidas na grade e 155 pessoas o possuem atualmente.  
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1.3.4. Hábitos do consumidor de vídeo on demand e a polêmica de Arrow 

Nos primeiros dias, no entanto, eu tomei esse distanciamento, observei diversos perfis, 

tanto os mais populares, quanto os mais comuns. Observei, tomei esse distanciamento, saciei 

minhas curiosidades e então embarquei na experiência. Assisti algumas séries, na verdade 

muitas, e em cada episódio eu ia ao Banco de Séries e marcava como visto, lia os comentários 

dos outros usuários, interagia, dava likes em comentários e respondia. Eu mesma comentava 

os episódios, e pessoas interagiam comigo. Com o passar do tempo, era basicamente o que eu 

fazia, e gostava de fazer.  

Com meu notebook sobre a minha cama e a tecla Esc ao meu alcance, eu 

simplesmente esperava o episódio terminar, quando o próximo começava a carregar, apertava 

o Esc, ia até a aba do Banco de Séries e interagia, em todos os episódios. Fiz isso, 

principalmente, quando fiz maratona da série Arrow. Eram férias, cinco episódios por dia. E 

no final do ano o site está a todo o vapor!  
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Na página de Arrow aconteciam as mais diversas coisas, principalmente com o passar 

do tempo e a “intimidade” com os personagens. Era de se esperar que uma série sobre um 

super-herói como o Arqueiro estivesse repleto de fãs de quadrinhos, esperando ver muitas 

cenas de ação, luta, artes marciais, tiros e perseguições, mas não era bem assim. Os principais 

comentários da série eram sobre a estonteante beleza do ator que interpreta o Arqueiro, 

Stephen Amell, e duas personagens femininas, Laurel Lance, tida parcialmente como Canário 

Negro, que era noiva do personagem antes de ele ser dado como morto e Felicity Smoak, sua 

secretária hacker faz-tudo. Alguns fãs shippavam o Arqueiro com Felicity e outros com 

Laurel, muitos dos comentários, principalmente de usuárias do sexo feminino, era sobre como 

Laurel era “sem graça”. 

 

Os comentários acima são do 5º episódio da 1ª temporada da série e essa discussão 

rende até os dias de hoje, em plena 6ª temporada. Os shippers por Oliver Queen, o Arqueiro, e 
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Felicity se tornaram tão fortes na internet que os produtores fizeram várias transformações na 

série ao longo dos anos para que o casal ficasse junto, quando na verdade o par do Arqueiro, 

desde os quadrinhos é a Canário Negro – independente de quem seja a atriz que a interpretará 

no final de tudo, por que existem duas Canários Negros, de personalidades distintas, que só 

fãs de HQ conseguem explicam bem. Nisso, entra o confronto de dois tipos de fãs: os fãs de 

séries, e os fãs da HQ. Alguns até alegam, que a personagem Sirene Negra, um legado da 

Canário Negro – interpretada em parte por Laurel Lance - em uma Terra alternativa, como 

vilã (sendo que nos quadrinhos nunca foi vilã) foi humilhada pela personagem da Felicity 

Smoak, quando, em um dos episódios da 5ª temporada, ela a “derrota” quando dá um soco na 

meta-humana, a mesma meta-humana que semanas atrás tinha derrotado o Flash em um 

crossover entre as séries. Tudo para agradar aos fãs shippers do OTP Olicity – Oliver e 

Felicity. E isso tudo, de acordo com os fãs de quadrinhos, está parecendo uma Fanfic. 

De todas as páginas de séries, com certeza, as que são inspiradas em quadrinhos são as 

que geram mais discussões acerca da fidedignidade das histórias. A verdade é que ninguém 

mais aguenta essa discussão na página de Arrow, tornou-se algo insustentável. Isso fez muitos 

abandonarem a série, que tinha um sucesso fenomenal mas que agora vem definhando.  

O tempo todo na internet, em blogs sobre séries, é possível perceber como se criam 

teorias sobre quem vai ficar com Oliver Queen e também quem será a Canário Negro. Alguns 

até chegaram a acreditar que Felicity se transformaria, em algum momento, na Canário Negro 

e fizeram matérias sobre isso. No entanto, isso é puro sonho, os produtores disseram que 

nunca fariam isso, para desespero de alguns e alívio de outros.44  

E então talvez você se pergunte: “por que isso é importante?”. Bem, personagens de 

HQ’s são personagens considerados intocáveis, quase personagens históricos. São anos de 

quadrinhos sobre os personagens com suas histórias muito bem definidas, seus pares 

definidos e até suas mortes definidas. E então, de repente, várias décadas depois, estreia um 

show na TV que não colabora com as verdades estabelecidas pelos quadrinhos, que escolhe 

que coisas deseja deixar e quais coisas deseja modificar, sem dar a devida importância para os 

fãs tradicionais de quadrinhos, mas focando no interesse de seu “público comercial”. 

 

 

44 Disponível em:<https://www.aficionados.com.br/arrow-canario-negro/>. Acesso em 10 jul. 2017. 
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Essa tentativa, porém, de agradar ao público, corresponde à principal questão desse 

trabalho, sobre o consumidor de Video on Demand. Se antes disso, o público que lia os 

quadrinhos, em sua maioria, eram jovens do sexo masculino, a maioria do público da série é 

de jovens do sexo feminino, e isso é muito claro ao ver a página de Arrow no Banco de 

Séries. Desde a primeira temporada o que é mais discutido entre os fãs não é, 

necessariamente, a fidedignidade direta com os quadrinhos, mas como a personagem Laurel 

Lance não é bem aceita por parte do público, uma antipatia com a personagem é nítida, que a 

considera apática e sem graça, fazendo uma comparação dela com Felicity Smoak, que é uma 

personagem bem mais carismática 

Laurel Lance é uma personagem dos criadores dos quadrinhos, ela é firme, curiosa, 

não se deixa enganar e não deixa que ninguém a faça de boba. Ela é perfeita para uma super-

heroína, criada para o que foi criada. Já Felicity Smoak é a verdadeira identificação das jovens 

nerds que assistem à série. Não existe lugar para Laurel na série com seu público feminino, 

não como ela é. E, por isso, ao longo das temporadas, todo tipo de peripécias foram feitas para 

agradar ao público. 

Isso mostra o quanto os produtores estão preocupados com a audiência da série. 

Enquanto há 20 ou 30 anos atrás os fãs de quadrinhos ou filmes teriam que se contentar com o 

final escrito, hoje em dia o público pode decidir pressionar os produtores através da internet, 

lançando suas opiniões em comunidades virtuais. E o Banco de Séries é exatamente o local 

onde percebemos o que está acontecendo com a série e qual é a opinião geral do público sobre 

ela. Isso demonstra o que Jenkins fala sobre o consumidor da era da convergência não ser 

mais passivo como era antes, nem guardar sua lealdade a determinadas redes. Toda essa 

preocupação da produção em trazer mais do romance que muitos do público desejavam fez 

com que muitos abandonassem a série de vez, enquanto outros sempre ameaçavam deixar de 

lado, ficavam desmotivados. Prova disso são todos os episódios que tratavam unicamente da 

ação dos personagens, enquanto heróis como nos quadrinhos, e menos de romance, que 

tiveram resposta positiva da maioria do público. 

Depois de passar por fases muito críticas e de muitos fãs até pedirem o cancelamento 

da série, parece que o romance foi deixado de lado nos últimos episódios de Arrow que foram 

ao ar. Basicamente, a opinião dos espectadores a respeito dos episódios sobre o romance de 

Oliver Queen e Felicity nos dias de hoje, na quinta temporada, se resume a: 
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OTP é um termo em inglês “One True Pairing” que é usada para designar um casal perfeito. Feitos um 
para o outro. 

 

1.3.5. Detalhes sobre o site 

Para se manter no ar com a crescente quantidade de usuários e os caros servidores 

pagos com dólar, o Banco de Séries tem uma grande quantidade de anúncios no site e oferece 

um serviço ao usuário de Colaborador. O colaborador é um usuário especial porque ele ajuda 

o site a se manter no ar com doações de diferentes valores. Ao pagar você tem acesso a 

informações adicionais sobre a atividade dos amigos no site, acesso a futuras inovações antes 

dos outros usuários e a possibilidade de criar enquetes, além de ter um símbolo ao lado do 

nome e isso lhe conferir status no site. 

O site Banco de Séries é um site brasileiro que está no ar desde 2011 e apesar de ter 

muitos usuários e contar com Adsense e colaboradores tem uma interface simples, com alguns 
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erros de gramática, mas é bem organizado, nunca saiu do ar durante meu uso e eu me sinto 

bem nele, podendo ficar online por horas. 

1.3.6. Season 

A cada mudança de estação nos Estados Unidos temos novas estreias de séries e 

seriados na TV a cabo e também a continuidade de séries que já estão em exibição. Essas 

estreias geralmente são pilotos que, de acordo com a aceitação do público, podem vingar ou 

não. As séries que não recebem muita audiência e nem grande admiração nas redes sociais 

normalmente não têm uma segunda temporada. 

As séries acontecem o ano todo, mas as principais apostas das produtoras americanas 

da TV aberta nos Estados Unidos acontecem na Fall Season (temporada de outono), período 

que vai de setembro até maio, com um período de hiato para séries longas, ou seja, de pausa 

no final do ano e que retorna em janeiro, juntamente com as estreias da Mid Season 

(temporada de meia estação), que são as séries que não tem grande aposta e servem para 

“tapar buracos” na programação, e que também estão sendo testadas para que as produtoras 

entendam se a reação do público será positiva ou negativa. No entanto, a Fall Season e a Mid 

Season terminam ao mesmo tempo, e dão lugar à Summer Season (temporada de verão), que é 

temporada com séries menos complexas, com assuntos geralmente mais leves em seus 

roteiros, justamente para um período de férias escolares de verão, em que as pessoas 

costumam ficar menos em casa e passam mais tempo viajando e saindo.  

É importante destacar que esse calendário de séries não tem absolutamente nada a ver 

com o calendário brasileiro, sendo totalmente feito pela TV americana e de modo algum 

adaptado ao hemisfério sul. Essa diferenciação nas estações do ano, em conjunto com o tipo 

de ação que se espera de cada produção, as mais leves, por exemplo, exibidas durante as férias 

de verão, não se encaixa com o público brasileiro. Então, nesse caso existe uma adaptação do 

público, e não da produção, dando prioridade ao consumo local. 

Essa lógica das temporadas e suas apostas nas programações e no sucesso dessas 

produções também varia de um país para outro, sendo essa lógica um pouco diferente para 

séries britânicas, para produtoras da TV a cabo e também para estreias de séries on demand, 

como no caso da Netflix.  

De acordo com a resposta da série, seu tipo de público adquirido, a sua popularidade e 

a complexidade de suas produções, com o passar do tempo e das temporadas, a época de 



38 
 

estreia da temporada pode variar, como aconteceu com séries populares mundialmente e com 

grande resposta e expectativas dos fãs, como foi no caso de Game of Thrones, The Walking 

Dead, entre outras. 

No Banco de Séries existe um espaço só para isso, onde os seriadores e usuários do 

site podem ficar por dentro de todos os pilotos de séries novas da season que podem se 

transformar em grandes sucessos ou grandes fracassos. O mercado das séries de televisão 

americanas, principalmente, não perdoa, e o que não gera sucesso é facilmente descartado, 

sem se importar com a minoria de audiência que pode ter criado gosto pelo show. O site 

disponibiliza um espaço chamado Projeto (Summer, Fall, Mid) Season, que é um desafio 

criado no Serie Maníacos, cujo objetivo é assistir a todos os pilotos de todas as seasons, em 

cada season. “O Banco de Séries resolveu facilitar a vida dos que aceitaram este desafio 

criando uma tela especial para o acompanhamento. Teremos badge ao final do projeto para 

quem atingir a pelo menos 40% da meta. O banco de séries não se responsabiliza pela 

quantidade de bombas que você irá assistir caso resolva aceitar o desafio.” Disse o site.   

Então eles disponibilizam uma grade, com o dia e mês de cada estreia, o nome da série 

e da rede de TV que lançou o piloto, uma média das notas dadas pelos telespectadores com 

relação ao piloro e à temporada, a quantidade de pessoas que viram. Enquanto que a sinopse 

da série é disponível na página de perfil que o site cria para cada série, e também mostram o 

percentual de séries canceladas na primeira temporada e as que permaneceram. 

O projeto é muito útil para os seriadores entusiastas, que sempre estão à procura de 

novidades e são insaciáveis por novas histórias, não tem medo de perder de 22 minutos a 1 

hora analisando um episódio ruim, mas fazendo questão de serem um dos primeiros a assistir, 

e tirar suas próprias conclusões, para poder fazer relatórios sobre o episódio nos comentários 

do site, como se fosse um crítico profissional. Aliás, existem muitos “perfis” de comentários 

gerados por seriadores, o que pode não parecer importante para alguns, mas é bastante 

importante, afinal escrever uma verdadeira redação e crítica sobre uma obra de ficção, muitas 

vezes política, é um ato expressivo da importância que as séries têm na vida das pessoas e na 

formação e influência de suas personalidades e cultura. 
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Página do Banco de Séries sobre a Summer Season 2017 

 

 

Apesar de muitos dos usuários do site marcarem como visto muitos episódios que nem 

sequer estrearam para conseguirem o badge da season em questão, para enfeitar o próprio 

perfil e ter um símbolo a mais de status no site, a maioria só marca quando assiste e pode se 

lembrar de realmente dizer algo sobre isso que lhes seja significativo, ou apenas dizer que não 

gostou ou que é legal. 

Um exemplo de séries que não costumam inspirar comentários mais densos são os de 

comédia e ação, como a série que é a nova aposta da Netflix dessa Summer Season 2017 – 

apesar de Netflix não ter diferenciações para gêneros em seasons na maioria das vezes, ela 
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ainda quer competir – a série GLOW, “Situada na cidade de Los Angeles, GLOW conta a 

história fictícia de uma atriz desempregada que tem uma última chance de viver seus sonhos 

através de uma série semanal sobre lutadoras do sexo feminino” diz a sinopse no Banco de 

Séries, sobre a série que fala de wrestling feminino.  

Estreada há poucos dias, a série já possui 1.289 espectadores fiéis no site e uma média 

de 8.56 o que é muito bom para comédias de ação, com episódios que duram por volta de 35 

minutos, o que é diferente e muito bem recebido pela maioria. Mas, mesmo sendo uma série 

de comédia, no Banco de Séries é sempre possível encontrar admiradores mais detalhistas e 

sensíveis a tramas, e que desejam deixar registrado todos os seus porquês de terem gostado do 

show: 

 

 

1.3.7. Hulu e Amazon Prime Video entre os seriadores 

Mesmo com apenas uma recente popularidade e discussão no Brasil, e até mesmo sem 

que Hulu tenha ao menos chegado ao Brasil, os sites de streaming mais famosos que fazem 

concorrência à familiarizada e já íntima Netflix, Hulu e Amazon Video, têm produzido séries 

de sucesso e altíssima qualidade que têm encantado o coração dos seriadores brasileiros.  

Tramas com temas polêmicos da atualidade e com roteiros tão bons ao ponto de 

arrancar suspiros, obras como The Handmaid’s Tale, Transparent e The Man in The High 
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Castle todos os dias conquistam mais os seriadores, mesmo que ainda muito inacessíveis pelas 

vias legais de seus próprios sites. 

Tramas como essas mostram que o consumidor da era da convergência midiática não 

tem fronteiras, ele é pós-globalizado e a utilização da Internet é comunitária e informativa, 

nunca deixando que outros consumidores e seriadores deixem de aproveitar as verdadeiras 

obras-primas feitas para a televisão. 

A introdução da língua inglesa como um idioma internacional facilita isso, e muito. 

Como veremos mais à frente no questionário, todos os seriadores entrevistados gostam de 

ouvir o áudio original, mesmo que não sejam fluentes em inglês. E essa linguagem 

internacional é o que aproxima o seriador brasileiro do seriador norte-americano, assim como 

de qualquer outro seriador ao redor do mundo. Basta alguém saber legendar com um bloco de 

notas em outro idioma, e pronto! A trama se torna completamente acessível para o usuário. 

Não podemos deixar de lado o fato de que os processos de globalização que primeiro 

influenciaram os consumidores como cidadãos, através do entretenimento cultural foram 

realizadas ainda mais influências ao Brasil e ao restante da América Latina no meio do 

entretenimento e lazer do que qualquer outro meio.  

Então a globalização, juntamente com a convergência, um fenômeno mais recente, 

influenciou as identidades nacionais dos brasileiros, fazendo com que, culturalmente, eles 

fossem cada vez mais abertos às tramas e modalidades do cinema e da TV norte-americana, 

criando um indivíduo de identidade híbrida, e toda essa adaptação cultural já acontece há 

muitas décadas, por isso não é estranho que, por muitas vezes o seriador se identifique mais 

com os personagens americanos de qualquer série do que com muitos personagens de novelas 

e minisséries brasileiras, como demonstra Canclíni: 

Há mais de meio século os intercâmbios culturais entre os Estados Unidos e 
a América Latina ocorrem mais nas indústrias de comunicação do que na 
literatura, nas artes visuais ou na cultura tradicional. Além disso, o aumento 
de exposições artísticas e traduções literárias nos últimos anos, desenvolvido 
com frequência sob critérios de marketing e buscando a difusão de massa 
(desde a mostra México: trinta séculos de esplendor, realizada no 
Metropolitan Museum, até os romances de Isabel Allende, Laura Esquivel e 
Gabriel García Márquez), também deve ser analisado como parte da 
industrialização da cultura para captar uma das dimensões fundamentais de 
seu significado. Algo semelhante acontece com a utilização do patrimônio 
histórico no turismo e a circulação de músicas étnicas ou nacionais, que 
contribuem para reproduzir e renovar os imaginários das Américas do Norte 
e do Sul. Mas é sobretudo na competição e nas alianças entre empresas de 
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comunicação(de televisão, informática e mesmo editorial) que se está 
gestando a inter e a multiculturalidade. (CANCLÍNI, 1995, p.18) 

 

Tudo isso porque seria impossível que o indivíduo estivesse sempre exposto a outra 

cultura, graças à globalização, e continuasse se identificando apenas com a cultura nacional 

do país em que vive. 

Quando a circulação cada vez mais livre e frequente de pessoas, capitais e 
mensagens nos relaciona cotidianamente com muitas culturas, nossa 
identidade já não pode ser definida pela associação exclusiva a uma 
comunidade nacional. O objeto de estudo não deve ser, então, apenas a 
diferença, mas também a hibridização. (CANCLÍNI, 1995, p. 33) 

 

O esforço que o seriador faz para encontrar novos sites, sempre atualizados, com 

legendas em seu idioma, em busca de produções bem faladas, mas não tão acessíveis - essa 

não-acessibilidade que se deve a uma questão de direitos autorais e lucros de capital - , é um 

esforço superior e muito mais bem quisto do que o simples ato de deitar no sofá, pegar o 

controle remoto e zapear pelos canais de televisão disponíveis e programas disponíveis no 

horário em que ele está disponível. 

Poderíamos dizer que essa disponibilidade, que até parece um pouco preguiçosa, do 

consumidor da TV convencional se torna sua passividade, da qual Jenkins (2009) fala, 

enquanto consumidor. Contraste esse feito com a atitude de busca, escolha, demanda e ação 

do consumidor da era da convergência. 

Em seguida veremos alguns dos comentários de usuários do Banco de Séries acerca 

das séries mais cotadas dessas duas empresas, Hulu e Amazon, para então compreender um 

pouco mais do que realmente ele entende por uma série de qualidade, juntamente com o 

questionário, que vem após esse capítulo. 
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The Handmaid’s Tale tem feito um sucesso gigantesco entre os seriadores mais 

entusiastas, mas ainda é uma produção pouco conhecida dos consumidores de séries mais 

ocasionais. Os elogios e discussões acerca dessa trama nos fazem ter vontade de assistir. 

Sinopse do Banco de Séries: Baseado na obra de Margaret Atwood, The Handmaid's 

Tale conta a história na distopia de Gilead, uma sociedade totalitária que foi anteriormente 

parte dos Estados Unidos. Enfrentando desastres ambientais e uma taxa de natalidade em 

queda, Gilead é governada por um fundamentalismo religioso que trata as mulheres como 

propriedade do estado. Como uma das poucas mulheres férteis restantes, Offred é uma serva 

na casa do comandante, uma das castas de mulheres forçadas à servidão sexual como uma 

última tentativa desesperada para repovoar um mundo devastado. Nesta sociedade 

aterrorizante onde uma palavra errada pode acabar com sua vida, Offred vive entre 

comandantes, as suas mulheres cruéis e seus servos - onde qualquer um poderia ser um espião 

para Gilead - tudo com um único objetivo: sobreviver e encontrar a filha que foi tirada dela. 
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Tipo de comentários que encontramos: o informativo camarada. 

 

Ou a análise política de uma ficção feminista distópica pós-apocalíptica escrita nos 

anos 1980: 

 

 



45 
 

 

Esse rapaz era tão empolgado que tive de censurá-lo um pouco 

 

Elisabeth Moss também trabalhou na produção de The Man in The High Castle, da 

Amazon, que é um pouco mais antiga – A The Handmaid’s Tale é de 2017. Parece que a atriz  

já é bem conhecida por aqui e já tem seu fã clube de carteirinha, além de emprego certo nas 

produções das redes de streaming.  
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Sinopse no Banco de Séries: Com produção de Ridley Scott, roteiro de Frank Spotnitz 

(Arquivo X) e a direção de David Semel (Legends, Madam Secretary), a história é situada em 

um universo no qual a Alemanha nazista e o Império japonês venceram a 2ª Guerra Mundial. 

Com a rendição americana e a destruição da população africana, o mundo vive um regime 

fascista. O ano é 1962, o Império japonês e o governo nazista vivem em guerra fria. 
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Muitos fãs de cinema sabem que o produtor de The Man in The High Castle, Ridley 

Scott, é um dos produtores que mais trabalham com filmes de guerra e pós-guerra, com alta 

qualidade. Apenas isso já faz com que muitos queiram assistir à trama. 

Cada vez mais as produções de séries têm se empenhado em fazer coisas maravilhosas 

com suas histórias, sabendo que existe esse consumidor que não se interessa apenas pelo lazer 

e não se importa com a qualidade e inteligência da produção que consome. Foi-se o tempo 

que séries de TV eram vistas como coisas de “pessoas alienadas e mal informadas” sendo uma 

apreciação artística e cultural de valor.  

Trazer produtores e diretores do cinema para as produções da TV ilustram a vontade 

de produzir tramas de alta qualidade, que atraiam cada vez mais consumidores, 

principalmente os amantes do cinema, que até pouco tempo atrás eram conhecidos por sua 

seletividade com tudo o que vinha da TV. Os tempos são outros. 

Outra coisa a se perceber pelos printscreens é que a Netflix é vista como um 

monopólio do streaming pelos brasileiros, justamente por muitas pessoas serem clientes deles 
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e também porque as outras empresas demoraram a chegar ao Brasil. Em breve veremos 

maiores repercussões da Amazon Prime Video no Brasil. 

1.3.8. O usuário do banco de séries 

Para dar mais ênfase ao perfil do consumidor de séries que é usuário do Banco de 

Séries, achei que seria melhor se eu fizesse um questionário e enviasse a alguns dos usuários 

para entender melhor a perspectiva de cada um diante do site e o que as séries representavam 

para eles. Para isso, desenvolvi um questionário e enviei a alguns usuários que se destacaram 

diante de mim e alguns outros que escolhi de forma aleatória para evitar qualquer 

manipulação da pesquisa.  

Enviei o questionário para mais de 70 usuários do site, obtive 36 respostas ao 

questionário. Alguns seriadores desistiram na metade, outros ficaram muito empolgados. 

Alguns fizeram uma série de questionamentos e críticas duras a mim com relação a alguns 

termos que escolhi para ilustrar as perguntas, por causa da simplicidade. Fiz o questionário 

com vocabulário simples e informal, inclusive com imagens engraçadas de séries, para evitar 

o pedantismo intelectual de alguns e tornar um entretenimento para outros. Fui buscar 

consumidores comuns, não pseudo-intelectuais. Os mais simples acharam o questionário 

divertido, gostaram e disseram que participariam de outros se houvesse, e houve. Algo mais 

que pude notar no questionário e não contam nos relatórios: melhor ser gentil do que esnobe.  

Seguem as perguntas que apliquei e que pode ser encontrado neste 

link https://liquidificadores.typeform.com/to/Pp4gsA de forma mais interativa:  

1) Vamos começar! Me diga, por favor, seu nome, nome da sua cidade, idade e 

escolaridade?*  

2) Qual sua classe social? (A, B, C ou D)  

3) Qual sua orientação sexual? (estabeleci alguns botões como opção e deixei uma opção 

como ‘outro’)  

4) O quanto você acha que séries de televisão influenciam nos seus gostos gerais? 

(estabeleci botões de zero a dez) 

5) Quantas das suas séries, em média, estão ativas? Das que estão ativas quais suas 

favoritas e por quê? 

6) O que mais te motiva e te prende mais nas séries que você assiste? 

https://liquidificadores.typeform.com/to/Pp4gsA
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7) Quais os gêneros de séries que você mais gosta? (Por ordem de prioridade de 

preferência) (todas com botão de notas de zero a dez):  

a) Comédias variadas (Orange is the New Black, Friends, How I Met Your 

Mother, The Big Bang Theory, Scream Queens, etc...).  

b) Suspense/Terror (The Walking Dead, Penny Dreadful, Bates Motel, Stranger 

Things, etc...).  

c) Policial/Crime (Quantico, Breaking Bad, How to Get Away with Murder, 

Narcos, CSI, etc...).  

d) Ficção Científica/Sci-Fi (Doctor Who, The 100, Fringe, Orphan Black, The X-

Files, etc...).  

e) Fantasia (Game of Thrones, Grimm, Once Upon a Time, Lost, The Vampire 

Diaries, etc...).  

f) Reality Shows ou Documentários (Cosmos, Chef's Table, MasterChef, The 

Voice, RuPaul's Drag Race)   

8) Quais são seus personagens favoritos? Saberia dizer o porquê?  

9) Você gosta/consome produções de séries ou novelas ou minisséries brasileiras que 

passam na TV aberta? Se sim, quais? Acha que refletem o estilo de vida brasileiro?  

10) Você se interessa por séries com temáticas LGBT ou com muita representatividade de 

assuntos LGBT (como Faking it ou Orange is the New Black)? Por quê?  

11) Você acha que as séries americanas e britânicas, caso você as assista, te ajudam a 

absorver mais o idioma inglês e absorver e ser influenciada pela cultura deles (o modo 

de viver, de se vestir, de falar, de comer, de perceber o mundo ao redor)? 

12) Você costuma interagir por mensagens com outros usuários do Banco de Séries?  

13) Costuma comentar os episódios no Banco de Séries? O que acha desse recurso?  

14) Como o Banco de Séries influencia a sua relação com as séries? É proveitoso?  

15) Qual sua opinião sobre os badges do site? Já fez o que era necessário só pra ganhar um 

badge ou prefere ganhá-los "naturalmente"?  

16) Você usa o recurso do Telegram ou app do Banco de Séries ou prefere a versão 

navegador? O que acha desses recursos?  

17) Como você acessa aos episódios das séries? Quais as plataformas que você mais usa 

para ter acesso a elas? (TV a cabo, TV aberta, download, Netflix, etc...) 

18) Você prefere... (botões) a) séries legendadas b) séries dubladas c) áudio original sem 

legendas d) tanto faz  
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19) Qual geralmente é o horário ou os dias que você tira para assistir séries? 20- 

Observações, críticas e sugestões?  

Separei o questionário em perguntas de múltipla escolha e perguntas dissertativas. 

Separei neste trabalho de forma que fique expressa de forma mais clara ao leitor as conclusões 

que tirei. O Typeform.com é um recurso interessante pois me deu acesso à análise de 

porcentagem da pesquisa: 

Perguntas de múltipla escolha: 

1. “Qual sua classe social?”: 47% respondeu que é da classe C; 44% da classe B e 

8% da classe D.  

2. “Qual sua orientação sexual?”: 44% disse ser heterossexual; 28% gay; 25% 

bissexual e 3% disseram ser lésbicas. 

3. “O quanto você acha que séries de televisão influenciam nos seus gostos 

gerais?” (em uma escala de 0 a 10): 36% respondeu 7; 17% respondeu 5; 17% 

respondeu 8; notas 1, 3, 6 e 10 tiveram 6% nas respostas; notas 0, 4 e 9 

obtiveram 3% nas respostas. Uma média de 6.17. 

4. As próximas perguntas são a respeito dos gêneros de séries preferidos dos 

usuários, em uma escala numerada de 0 a 10: 

• Comédia: 20% deu nota 8; nota 7 e 10 receberam 17%; nota 2 e 5 

receberam 11%; 9% deu nota 3; nota 6 e 9 receberam 6% e 3% de nota 4. 

Uma média de 6.54. 

• Suspense/Terror: 31% deu nota 10; 19% deu nota 8; nota 3 e 9 receberam 

14% cada uma; 8% deu nota 5; 6% deu nota 6; nota 1, 4 e 7 receberam 

cada um 3%. Uma média de 7.36. 

• Policial/Crime: 20% deu nota 6; nota 9 e 10 receberam cada uma 17%; 

nota 5, 7 e 8 receberam cada uma 11%; 6% deu nota 3; nota 2 e 4 

receberam cada uma 3%. Uma média de 7.09 

• Ficção Científica/Sci-Fi: A queridinha do público. 31% deu nota 10; 25% 

deu nota 8; notas 6 e 9 receberam cada uma 14%; 8% deu nota 7; 6% deu 

nota 2 e 3% deu nota 1. Uma média de 7.86 

• Fantasia: Em segundo lugar do coração do público. 25% deu nota 10. 22% 

deu nota 9. 17% deu nota 8; 11% deu nota 7; 8% deu nota 6; nota 2 e 3 

receberam 6%; nota 1 e 5 receberam 3%. Uma média de 7.56. 
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• Reality Show: A menos amada. Nota 6 e 7 receberam 17%; 11% deu nota 

5; notas 0, 1, 4 e 9 receberam 9%; nota 2, 3 e 8 receberam 6% e 3% deu 

nota 10. Uma média de 5.03. 

 

5. E por último, perguntei a preferência de áudio e legendas ao assistir séries: 

94% disse que prefere séries legendadas; 14% prefere assistir com áudio 

original sem legendas; 3% disse que não se importa e a outra opção era assistir 

série dublada em português, que teve 0% de votos. 

 

Nas questões qualitativas, decidi fazer um apanhado geral e algumas observações a 

partir das respostas dos usuários. Dos usuários que responderam ao questionário 45% eram 

homens e 55% mulheres. A maioria era da região sudeste, mas achei curioso que 3 deles eram 

exatamente de Campina Grande na Paraíba, enquanto só havia 1 de Fortaleza, 1 de Natal, 1 de 

São Luís e outros 3 eram do interior do Pernambuco e 1 da capital. Fora o sudeste, foi 

expressiva também a presença dos gaúchos, que eram 5. Enquanto do centro-oeste só tivemos 

1, de Goiânia, do norte tivemos 2, de Manaus e Belém. A maioria tinha entre 16 e 30 anos e 

estavam cursando o Ensino Superior ou o tinham completado.  

Quando perguntados sobre quantas séries estavam ativas em suas grades e quais suas 

séries favoritas e o porquê de serem favoritas, muitos dos seriadores falaram coisas parecidas, 

como a série ser bem produzida, contar com um bom roteiro, não ter tantos clichés,  criar 

personagens multidimensionais e nada previsíveis, muito parecidos com pessoas de verdade 

ou até mesmo histórias que eles consideram originais, sem parecer muito com qualquer outra 

história:  

“Umas 20, minhas favoritas são Bates Motel (coincidência hahahaha), 
Game Of Thrones, Orange Is The New Black, Jessica Jones e Vikings. Gosto 
delas pq algumas tem assuntos relevantes que promovem discussões, outras 
por causa do enredo e das atuações.” (Wesley, 20 anos, Sertãozinho-SP) 

“83 series em ativas, minhas favoritas são The 100, Westworld, The 
Originals, Agents of SHIELD e Game of Thrones. Para mim todas elas se 
inovam, além de terem excelentes atuações e grandes historias sendo 
contadas, e raras as vezes caem em clichês.” (Kalebe, 17 anos, Ipatinga –
MG) 

 

Alguns também são bem claros ao demonstrar que assistir séries, para eles, é quase um 

ato político, promovendo inquietações em si mesmos e nos outros:  
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“49 estão ativas. Minhas preferidas são as que conseguem reunir uma 
história articulada, levantando inquietações individuais/coletivas, tenta 
fugir do óbvio, atenta ao contexto ao qual se propõe: The Americans, The 
Leftovers, Fargo, Transparent, The Man in the High Castle.” (Glaucia, 27 
anos Campina Grande – PB) 

 

Enquanto muitos outros buscam séries que os fazem se sentir em outra realidade, 

como as séries de época, outros buscam exatamente o oposto, preferem se sentir identificados 

e representados. 

“53. Umas 10 favoritas. Elas me trazem representação, me importo com os 
personagens, me identifico e identifico outros que me importo, identifico 
valores que quero ter ou que tenho, etc.” (Ana Caroline, 23 anos, Belo 
Horizonte – MG) 

“97. Reign porque é bom, a historia se desenvolve maravilhosamente bem e 
Mary é uma inspiração que eu anseio ser. Stalker mesma coisa e Revenge 
foi minha primeira série há 4 anos.”(Mayara, 17 anos, Carpina – PE) 

“40. Orange is the new black, pela diversidade sexual, de gênero, raça e 
faixa etária. Representatividade é importante!” (Ana Maria, São Marcos – 
RS) 

 

Enquanto também outros não foram muito específicos, deixando em aberto, causando 

a impressão de que não precisavam pensar muito sobre isso. Então, logo em seguida, fiz uma 

pergunta que poderia ser muito parecida com a primeira, para ver se existia alguma 

diferenciação, perguntei o que fazia com que eles se sentissem motivados a continuar uma 

série. 

“Gosto de roteiros bem escritos, com plots convincentes e que tenham 
coerência interna. A característica que mais me chama atenção 
provavelmente é a presença de personagens complexos e bem desenvolvidos. 
Adoro séries psicológicas. Em termos de temática e gênero, sou aberta a 
vários, gosto de experimentar, mas tenho um fraco por séries históricas.” 
(Dandara, 26 anos, Natal - RN) 

 “-Eu gosto de assistir series pois muitas das vezes é uma realidade 
alternativa e me desprende dos atuais problemas sociais e problemas 
pessoais.                                                                                                                
-Na maiorias das vezes são: os personagens e a historias, além dos efeitos 
visuais e fotografias que ajudam bastante. Ser” (Kalebe, 17 anos, Ipatinga –
MG) 

“São histórias escritas de modo a provocar inquietações nas nossas 
certezas, fugindo do puro entretenimento, ocupada em trabalhar bem os 
pontos de vista de seus personagens, escapando ao maniqueísmo de 
vilão/mocinho. Histórias que procurem destacar os pontos de vista das 
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mulheres, inclusive protagonizando-as e se relacionando de forma crítica 
aos estereótipos também têm me atraído. Em menor proporção, mas também 
importante, uma parte técnica que acompanhe e promova tudo isso: direção, 
fotografia, trilha sonora, atuações.” (Glaucia, 27 anos Campina Grande – 
PB) 

“Personagens ou histórias que me identifico.” (Ana Caroline, 23 anos, Belo 
Horizonte – MG) 

A forma de lidar com as séries é algo que se mostra muito emocional, tanto na forma 

com que as imagens influenciam as emoções, com a fotografia, trilha sonora e sentimentos 

dos personagens, quanto com a identificação de um personagem ou a expressão de um desejo 

que se realiza através da vida do personagem. Mas existem também os que dizem que para 

eles é algo completamente racional, algo que a faz ter gosto de pensar em questões políticas e 

problemas sociais, como minorias.  

A nova “economia afetiva” incentiva as empresas a transformar as marcas 
naquilo que uma pessoa do meio da indústria chama de “lovemarks” e a 
tornar imprecisa a fronteira entre conteúdos de entretenimento e mensagens 
publicitárias. Segundo a lógica da economia afetiva, o consumidor ideal é 
ativo, comprometido emocionalmente e parte de uma rede social. Ver o 
anúncio ou comprar o produto já não basta; a empresa convida o público 
para entrar na comunidade da marca. (JENKINS, 2009,P.48) 

Para tratar melhor dessa ideia do personagem, também vou expor aqui o que eles 

disseram sobre seus personagens favoritos: 

“Emily Thorne e Aiden Mathis (Revenge), porque eles são focados e estão 
sempre se ajudando nas dificuldades e formam um casal maravilhoso. Barry 
Allen (The Flash) porque ele é um personagem muito carismático, 
engraçado e fofo, a relação que ele mantém com os amigos e família é linda. 
Finn Nelson (My Mad Fat Diary) porque ele é um exemplo de ser humano, é 
um personagem incrível e se mais homens fossem como ele o mundo 
masculino seria bem melhor. Spencer Reid (Criminal Minds) porque é um 
personagem interessantíssimo, ele é peculiar, inteligente e muito gentil com 
o outro. ETC...” (Rafaela, 19 anos, Duque de Caxias – RJ) 

“The Doctor, é um personagem bem construído, que quer o bem de todos, 
mesmo que às vezes não consiga.” (Ana Caroline, 23 anos, Belo Horizonte – 
MG) 

“Eleven (Stranger Things) as características externas dela são parecidas 
com a minha e a personalidade também.” (Matheus, 23 anos, Manaus – 
AM) 

Eleven é uma menina de 11 anos que cresceu reclusa como experimento científico em 

um laboratório secreto, tem poderes sobrenaturais, dificuldades de comunicação e ama comer 

waffles em qualquer refeição – e o comentário acima está aqui porque achei muito 

interessante. 
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“Bem, meus personagens favoritos geralmente são pessoas que me 
indentifico como pessoa. Quando eu assistia Glee (quando era bom) eu era 
muito fã do Artie. Assim quando eu assistia Teen Wolf, eu era fã do Stiles, 
pelo fato dele ser hiperativo. Mas na vida adulta, me indentifico muito com a 
Donna Noble de Doctor Who em alguns aspectos. Agora há personagens de 
série que admiro bastante sem precisar ser parecido comigo: Iris West, 
Barry Allen, Kara Danvers, Jessica Jones, Luke Cage, Annalise Keating e 
por aí vai.” (Érika, 31 anos, São Luís – MA) 

 

 A próxima pergunta se referia a produções pra a televisão brasileira, principalmente 

as mais populares. Perguntei, então, se costumavam assistir a novelas e minisséries 

brasileiras, se gostavam e se acreditavam que tais produções conseguiam refletir o estilo de 

vida do brasileiro. Confesso que me surpreendi com muitas respostas. Muitos foram bem 

enfáticos nessa questão, bem firmes, sem nem ao menos justificar suas respostas disseram: 

“não”. Outros deram longas justificativas. Mas realmente foi curioso perceber a diversidade 

de opiniões concernentes a produções brasileiras: 

“Sim, Hilda Furação, Capitu, Justiça, entre outros. Sim, talvez algumas 
produções dramáticas mais antigas. Depende da história, da TV que passa, 
nem sempre reflete, mas quando reflete passa a ser para conscientizar de 
algo, por exemplo, a situação da mulher atual, feminismo, violência contra a 
mulher, etc.” (Ana Caroline, 23 anos, Belo Horizonte – MG) 

“Eu gosto, mas vi (só) 3 minisséries brasileiras que passaram na TV aberta. 
A última foi Justiça (foto) e eu acho que ela retratou histórias muito 
presentes no nosso cotidiano (infelizmente). No geral, acho que novelas  
refletem mais o estilo de vida brasileiro porque são produções bem 
presentes no nosso país e por isso trazem abordagens características 
daqui.” (Rafaela Nunes, Duque de Caxias - RJ, 19 anos) 

“Meu problema com as novelas e minisséries brasileiras é o tempo. 
Geralmente eu assisto depois pois quando eu chego em casa, já passou a 
série. Mas confesso que havia muitas novelas que eu gosto até hoje mesmo 
não acompanhando. Mas sempre assisto atrasado. Outro dia vi a Pedra Do 
Reno que passou há séculos na Globo e só agora tive oportunidade de 
assisti”. (Erika , 31 anos, São Luís- MA) 

“Sim. Justiça, O Canto da Sereia, Dupla Identidade, Supermax, Tapas e 
Beijos, etc. Acredito que sim, principalmente depois de Avenida Brasil onde 
passaram a enxergar e a dar mais valor a classe C, que acredito que seja a 
maioria do país.”(Wesley, Sertãozinho-SP, 20 anos) 

“Não, não gosto de nada relacionado a filmes, novelas, series ou 
minisséries brasileiras.” (Kalebe, Ipatinga-MG, 17 anos) 

“Não acompanho as grandes emissoras de TV aberta por uma opção 
político-ideológica, mas algumas das séries produzidas estão na minha lista 
pra serem vistas. Justiça é uma delas.” (Gláucia, Campina Grande-PB, 27) 
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“Não costumo acompanhar. A última série brasileira que acompanhei 
mesmo foi Verdades Secretas, mas foi só pelo hype. Não me agradou 
muito.” (Eduarda Sampaio, RJ, 21 anos) 

“Sim, gosto e consumo. Entre as que mais gosto, estão Avenida Brasil, O 
Clone, Laços de Família, Celebridade, A Favorita, justamente por terem 
grandes histórias, com boas reviravoltas e personagens fortes, além de 
atuações impecáveis e direção primorosa. Sim, acredito que representem o 
estilo de vida brasileiro, cada uma à sua maneira, ao seu modo e fiel ao 
universo que se propõe a abordar.” (Ryllberth, Porto Alegre - RS, 24 anos) 

 

Fiquei surpresa com a quantidade de boas críticas dos usuários sobre as produções 

brasileiras, mas senti que não acontece uma identificação pessoal deles com nenhuma trama 

ou personagem. Talvez o costume de se identificar com os personagens norte-americanos 

possa fazer com que haja alguma deficiência nesse câmbio, ou os personagens não são tão 

bem construídos ou estereotipados de forma clara a perceber uma identidade neles que faça 

com que o seriador se identifique ao ponto de mencionar essa identificação, e isso apesar de 

muitos ali afirmarem que as produções representam o estilo de vida brasileiro, ou que se 

assemelham, ou que chegam perto disso. 

Creio que há uma espécie de “romantização” dos personagens de produções 

internacionais, principalmente norte-americanos, que cria uma magia ao redor do personagem 

tal qual a magia que podemos criar através da idealização de alguém ou de nós mesmos. Essa 

idealização pode cumprir melhor o seu papel quando há um fator exótico ou distante, que 

funciona como esse véu que separa as pessoas reais das pessoas idealizadas, nas quais muitas 

vezes queremos colocar nós mesmos.  

Ainda intrigada pela questão da identificação nas vertentes das preferências de 

consumo, fiz uma pergunta que poderia ser entendida de uma forma equivocada, e foi 

considerada equivocada por um dos usuários, quando usei o termo “temática LGBT” para me 

referir a séries que tratam, principalmente, de personagens que estão constantemente lidando 

com sua sexualidade e identidade de gênero. Procurei saber se tal temática atrairia 

especialmente os usuários ou os afastaria. Tal crítica diz que essa temática não existe, que são 

apenas séries que tem personagens LGBT, não totalmente voltadas para isso. Mas talvez 

quem assista não veja isso da mesma forma. A representatividade de diversas minorias nas 

tramas tem sido um assunto muito discutido e achei interessante trazer isso para o trabalho, já 

que durante décadas, a maioria dos personagens LGBT não tinham um par romântico 

adequado ou eram personagens completamente estereotipados.  
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"Temática LGBT" não é um gênero. LGBTs são pessoas, que podem e devem 
estar representadas em toda e qualquer série, independente da temática ou 
gênero. Sendo assim, essa pergunta não faz sentido. Se a intenção era saber 
se gosto de séries que têm personagens LGBTs, então, sim, gosto de várias. 
Porque são boas.” (Dandara, Natal – RN, 26 anos - heterossexual)  

“Sim, pelo fato de ser bissexual, eu adoro séries com temáticas LGBT, 
acaba mostrando o nosso mundo, seja o fato de se apaixonar por uma 
pessoa do outro sexo ou o fato de sofrermos preconceito e como isso afeta a 
nossa vida.” (Stephanie, Montes Claros- MG, 17 anos) 

“Procuro séries com a temática pra ver (vou conferir o piloto de Faking It, 
obrigada, rs), mas não gostei muito de como a história foi desenvolvida em 
OITNB, por exemplo, por isso abandonei. Mas Transparent é uma das 
minhas séries preferidas (indico, inclusive :]).” (Glaucia, Campina Grande 
– PB, 27 anos - Heterossexual) 

“Sim, pois faço parte do vale dos homossexuais. Mas acho que há pessoas 
que nem se incomodam com isso, assim como, infelizmente, há gente que 
deixa de ver alguma produção simplesmente porque há personagens LGBTQ 
nela.” (Josenilson, Orocó – PE, 20 anos - Homossexual) 

“Sim, porque nos ajuda a ter uma noção de como encarar a realidade. Você 
se sente representado e mais seguro, principalmente por saber que não está 
sozinho.” (Alan, Campina Grande –PB, 16 anos - Homossexual) 

 

Após isso, quis reforçar a tese que apliquei aqui, citando Canclíni (1995) sobre a 

identidade e a hibridização, perguntando a eles se eles apreendem muito da língua inglesa ao 

assistirem as séries e se também acreditam que absorvem traços da cultura dos personagens. 

Muito admitiram ser extremamente influenciados apenas por assistir a essas produções, 

outros, no entanto, negaram, achando não ser possível. Uma das respostas, de uma graduanda 

de letras, me chamou a atenção:  

“Sim. Sou graduada em letras. A língua não leva apenas a capacidade de se 
comunicar. Ela também carrega a cultura do local que você assiste. E com 
as séries é mais comum você perceber e absorver. Claro que, televisão é 
sempre mais ficcional, tanto nas novelas brasileiras como nas séries 
americanas/britânicas trazem um pouco aquela realidade que pode viver 
bem pra sempre. Você sonha em pegar metrô e NY mas na realidade você 
vai enfrentar a lotação e engarrafamento de pessoas. Mas posso garantir 
que superficialmente você absorve um pouco daquilo tanto na comunicação 
ou no modo de viver”.( Erika , 31 anos, São Luís- MA) 

Com relação a perguntas diretamente ligadas ao bancodeseries.com.br os usuários foram quase 

unânimes em todas as respostas: 

Quando perguntados se costumavam interagir com os outros usuários por mensagens, 

disseram que não, que não rola muito interesse. De forma unânime todos eles responderam que gostam 
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muito de comentar os episódios, que nunca deixam de comentar, que é algo praticamente obrigatório 

depois de assistir a um episódio.  

Perguntei como o Banco de Séries influenciava a relação deles com as séries, e todos disseram 

que ajudava muito, que mostra sempre séries novas e que já faz parte da vida deles: 

“O banco de séries faz parte da minha vida de seriadora. Eu não sei como 
eu fazia para me organizar antes dele. É tudo muito organizado e me ajuda 
MUITO.”(Rafaela, 19 anos, Duque de Caxias – RJ) 

Também disseram que apesar de obterem o app do Banco de Séries e também poderem marcar 

episódios como vistos pelo Telegram, eles gostam mais de usar o site web e que só usam os outros 

recursos quando realmente não outra opção.  

A maioria também disse assistir mais séries através da Netflix e de download mais do que 

qualquer outra coisa, depois sites pirata de streaming e também alguns poucos pela HBO Go e 

similares. Além de todos, unanimemente, preferirem assistir às séries em áudio original com legendas. 

E, apesar de assistirem séries sempre que podem, todos os dias, sempre tentam assistir  ainda mais aos 

fins de semana. 
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2. O CONSUMIDOR DE VIDEO ON DEMAND 

O consumidor de Video on demand é, antes de qualquer coisa, aquele que busca o 

conteúdo que ele deseja assistir, o conteúdo que lhe interessa, sem mais delongas, ele busca 

um produto ideal e não está interessado em assistir qualquer coisa. Ele é o consumidor da 

escolha, o consumidor que escolhe o que comprar, o que assistir, o que consumir. Os produtos 

deixaram de lhe serem dados, impostos, ele deixou de ser induzido, de não ter escolha no 

entretenimento.  

A convergência exige que as empresas de mídia repensem antigas 
suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam 
tanto decisões de programação quanto de marketing. [...] Se os antigos 
consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores são ativos. 
Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que 
ficasse, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma 
declinante lealdade a redes ou a meios de comunicação. [...] (JENKINS, 
2009, p. 46) 

 

Muitas vezes tudo o que o consumidor comum, de TV aberta e de TV a cabo 

tradicionalmente acessava eram suas únicas opções. Se ele quisesse assistir alguma coisa além 

de tudo aquilo, ele deveria ter se planejado com calma, premeditado aquele momento de lazer, 

ter feito uma visita a uma videolocadora, alugado um, dois ou três filmes, ter pagado um valor 

que iria variar de R$3 a R$8 reais por filme. Isso, se ele tivesse sorte de encontrar o filme que 

ele pretendia assistir disponível na locadora. Enquanto que o DVD, passou menos tempo no 

mercado como sendo o dispositivo através do qual a maioria das pessoas assistia a filmes 

dentro de casa, sendo substituído pelo BluRay Disc, não tanto em popularidade, mas sim em 

qualidade, no que diz respeito ao gosto do consumidor por imagens de alta definição, 

enquanto o videocassete teve uma trajetória mais longa antes de ser considerado uma 

tecnologia ultrapassada. O videocassete inventou a partir dos anos 80 uma nova forma de 

distribuir e assistir cinema, reorganizando economicamente, redefinindo os processos de 

administração e os movimentos de concentração da indústria cinematográfica segundo Hamel 

& Pralahad (1995 apud BUENO 2009 p. 2). 
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2.1. O CONSUMIDOR DE VIDEO ON DEMAND EM SEUS 

PRIMÓRDIOS 

As videolocadoras, hoje, são um negócio falido no Brasil, e na maior parte do mundo. 

O consumidor sempre está em busca de novidades, e não quer alugar um DVD na era do Blu-

Ray ou um videocassete na era do DVD. Trata-se das “ansiedades de uma sociedade ávida por 

conquistas simbólicas e materiais, proporcionada pela continuidade do processo de 

modernização capitalista” (MELLO & NOVAIS, 1998 apud BUENO, 2009, p.2). Ir à uma 

videolocadora escolher um filme era como um programa pré-filme, algo que fazia parte do 

estilo de vida de uma época. Pode ser considerado até mesmo uma desculpa para sair de casa, 

antes de se acolher em casa em uma noite de sábado; ou conhecer alguém em uma fileira de 

filmes estrangeiros cult; exibir ou compartilhar seus gostos de cinéfilo com estranhos, 

procurando um filme em uma sessão especial. Enquanto alguns poderiam passar muito tempo 

escolhendo filmes, outros já eram objetivos e iam ao local pré-determinados. Se um dia as 

videolocadoras já ameaçaram os rendimentos das salas de cinema, hoje em dia a ameaça, não 

às salas, mas à Indústria do cinema não são mais as locadoras, mas sim os conteúdos 

distribuídos pela Internet.  

Se hoje em dia lidamos com a pirataria cibernética, nos anos 1980 lidava-se com a 

realidade dos aparelhos obtidos via contrabando no Brasil, que era a maioria em circulação, 

por que o preço do mercado oficial era exorbitante:  

O fato é que o videocassete chegou ao mercado oficial brasileiro por um 
preço extremamente elevado: cerca de três mil dólares. As empresas 
alegavam que os custos finais eram altos devido às obsoletas condições do 
parque industrial nacional, que não permitiam uma produção em larga escala 
de produtos de avançada tecnologia. (BUENO, 2009 p. 5). 

 

As reportagens da época exibiam um desejo em informar e preparar o consumidor 

sobre os mínimos detalhes dos aparelhos de videocassete, demonstrando com satisfação o 

entusiasmo sobre essas e outras tecnologias de áudio e vídeo, sempre destacando o quão 

atrasado o mercado brasileiro estava em relação às novas tecnologias eletrônicas. O Brasil 

estava em uma época de programas governamentais, que apoiavam uma política industrial 

nacional que se chocava com as perspectivas do mercado internacional naquele momento. 

Esses bens de consumo eletrônicos eram conhecidos antes mesmo de serem comercializados 

no Brasil, e vinham como um sonho, causando euforia, depois de tantos meses de espera de 
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determinados aparelhos que eram uma promessa de vislumbre do futuro da alta tecnologia de 

áudio e vídeo. 

VC-8510 SHARP 

 

 

O modelo acima, VC-8510 da Sharp, causou uma euforia explícita através das 

reportagens, que davam informações sobre o produto, fazendo sua publicidade, promovendo 

sua versatilidade e praticidade, como os recursos de slow motion, timers (programador de 

gravação), a transformação automática de leitura dos sistemas de cor (NTSC e PAL-M), o still 

(pausa), o tracking (botão de correção da imagem), eram descritos com detalhes e adjetivos. 

Com tantas informações sobre as características interessantes do aparelho, o consumidor se 

sentia incluído em um novo mundo tecnológico, mais democrático, uma nova dimensão 

tecnológica, que trazia informações a ele e o integrava, como participante astuto e bem 

informado de uma nova era, de um estilo de vida mais livre, como conta Bueno: 

Por meio de reportagens como essas o consumidor brasileiro se informava 
sobre as características tecnológicas de seus equipamentos domésticos, tinha 
acesso a dados técnicos sobre os padrões de cores processado em seus 
televisores e sobre os diversos sistemas de gravação e reprodução de 
imagens, ou seja, se tornava uma espécie de “especialista” no consumo dos 
equipamentos. Essa descrição detalhada de componentes e características 
tecnológicas se associava a uma suposta dimensão “democrática” da nova 
era eletrônica. (BUENO, 2009 p. 5). 
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2.1.1 Homevideo Lifestyle 

Nesse estilo de vida mais livre, o consumidor via a possibilidade de um novo tipo 

liberdade, ou um novo meio para a liberdade do seu consumo de vídeo, pois o aparelho 

gravava seus programas favoritos, dando ao consumidor a possibilidade de assistir quando 

tivesse tempo ou vontade, sem se sentir restrito aos horários das emissoras. Além disso, 

cresceu o mercado de lançamento das produções cinematográficas no formato de fitas cassete, 

que ofereciam outro tipo de poder de consumo e uma nova forma de assistir ao cinema, mas 

dessa vez dentro do conforto de casa e a hora que quisesse, sem estar restrito aos horários e 

dias das sessões de cinema. Poderíamos chamar esse fenômeno de os primórdios do consumo 

de Vídeo on Demand, em que o consumidor começou a decidir o que ele iria assistir e quando 

ele iria assistir.  

E por que já não seria um consumo de Video on Demand propriamente dito? Por 

diversas razões, a primeira, e talvez a mais importante seja que não existia portabilidade. Os 

aparelhos eram gigantescos e alguns pesavam mais de 10 kg, eles necessitavam se conectar à 

TV e à rede elétrica. O que faz o Video on Demand é o streaming de vídeos. Ou seja, dentro 

de um enorme catálogo, naquele momento, foi escolhido um filme, então ele demora alguns 

segundos para carregar e já está pronto para assistir, quando quiser, e o mais importante nesse 

caso, onde quiser e como quiser. Note que quando digo “onde” me refiro a qualquer lugar, 

seja dentro de um transporte público indo para o trabalho, em uma viagem longa, em um 

acampamento, desde que sempre conectado a uma rede. E o “como” é em que aparelho 

quiser, em qual aparelho tiver, desde um notebook, um tablet ou celular, se estiver ou não em 

casa. Existem muitas opções para o consumidor de Video on Demand, enquanto que para o 

consumidor dos primórdios, mesmo ele possuindo um aparelho de videocassete, ele ainda está 

preso à sua casa, a um aparelho de televisão, ao peso e falta de portabilidade de seus 

aparelhos, à rede elétrica.  

O VoD não é perfeito, ele realmente está preso a uma conectividade com a rede de 

internet para poder fazer streaming, se sustentar e existir, mas talvez isso seja uma 

característica, e não um defeito. O que faz pensar: o streaming serve ao objetivo da 

portabilidade ou a portabilidade e o streaming trabalham juntos? 
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2.1.2. Netflix everywhere lifestyle 

Para pensar nisso, é importante notar que a mais famosa marca de serviços de 

streaming, a Netflix, lançou recentemente uma novidade em seus app para dispositivos 

móveis e computadores com Windows 10 que se trata de download de filmes e séries, que 

ficam comportados em seu app, mas usam a memória e o armazenamento do dispositivo, que 

podem ser assistidos sempre que os aparelhos estiverem off-line, e o usuário não paga a mais 

por isso. Apesar de ser evidente que o consumidor pode fazer o download em qualquer outro 

site pela internet sem pagar nada por isso, a Netflix investiu nisso, recurso que a Amazon 

Video já havia disponibilizado antes. Isso demonstra que a Netflix tem se preocupado com a 

questão da mobilidade e da portabilidade do consumo de seus usuários e que isso tem uma 

resposta positiva do consumidor; isso demonstra que não é só o streaming que importa, mas 

poder consumir o que quiser, da forma que quiser, aonde quiser. 

Muitos têm uma espécie de fixação pela internet e tudo o quanto pode ser feito online, 

ou o quanto a qualidade da internet no Brasil precisa melhorar, se tornar mais portátil, mais 

barata, mais presente em todos os lugares, para tornar possível fazer download e streaming em 

qualquer lugar. Mas note que, enquanto para assistir a um episódio de série, de 45 minutos, 

em streaming, é necessário estar com a internet “a todo vapor” durante todo esse tempo, para 

baixar um episódio, também de 45 minutos, com uma internet a todo o vapor, leva-se menos 

de 5 minutos, provavelmente muito menos. Isso é economia. Porque economiza mais de 40 

minutos de internet e existe uma maior possibilidade de não passar por nenhuma dificuldade 

de conexão em menos de 5 minutos, do que durante 45 minutos ou 1 hora.  

A Netflix, apesar de ter um preço acessível, ainda não é a solução para todas as 

demandas do consumidor de vídeo on demand. De tempos em tempos, a Netflix muda alguns 

filmes e séries e coloca alguns novos. Apesar de novos títulos serem sempre bem vindos pelos 

usuários, ter de se desfazer de outros, faz a Netflix ser temporariamente odiada por alguns fãs. 

Apesar de muitos usuários da Netflix dividirem suas telas com amigos e família, e até mesmo 

suas mensalidades, muitos consumidores de filmes e séries tendem a não ter esse acordo ou 

simplesmente não querer ter esse gasto, por isso, preferem ainda fazer downloads ou 

programas de streaming não legalizados. 

Vivemos em dias que assistir a um filme não é mais um desafio, talvez seja um desafio 

encontrar uma legenda sincronizada para assistir a um filme online que seja de um idioma que 

não dominamos, mas assistir qualquer filme é muito fácil e, muitas vezes, acaba saindo de 
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graça. Embora não seja uma atividade legal, muitos sites disponibilizam conteúdo online e 

arquivos de filmes para serem baixados em toda a internet, sem cobrar nada por isso. E 

embora a maioria dos internautas (ainda usam essa palavra?) tenha plena consciência de que é 

ilegal, parece que a vontade de assistir a filmes e séries sem pagar nada fala mais alto. 

 

2.1.3. Censura, comércio e vídeo 

Os anos 1980 no Brasil foi uma época marcada por um regime econômico e político 

autoritário, em que muitos bens culturais eram censurados. Assim, o acesso à tecnologia dos 

videocassetes foi um meio de contornar o controle da censura sobre bens culturais 

audiovisuais, através do estabelecimento de redes de troca e locação de fitas cassetes, já que 

os filmes lançados em fitas cassetes tinham restrições mais brandas, considerados como 

artigos de consumo privado e doméstico pela censura federal.  

A comercialização oficial de fitas e aparelhos de vídeo tardava a se concretizar no 

mercado oficial do Brasil, então as importações ilegais foram se estabelecendo como a 

principal forma de acesso aos aparelhos eletrônicos, organizadas por redes informais de 

fornecimento alimentadas pelos consumidores, fomentando uma economia ilegítima 

promissora para as iniciativas individuais e justificada pela defesa da liberdade de consumo.  

A comercialização legal e oficial de aparelhos de videocassete demorava a se tornar 

concreta no mercado, as importações ilegais foram tomando lugar principal como forma de 

acesso aos aparelhos eletrônicos “organizadas por redes informais de fornecimento 

alimentadas pelos consumidores, fomentando uma economia ilegítima promissora para as 

iniciativas individuais e justificada pela defesa da liberdade de consumo.” (BUENO, 2009, p. 

8). E, assim, foi mais facilmente introduzido o videocassete nos lares brasileiros como um 

entretenimento doméstico, que se sustentava como atividade de lazer, comparável ao rádio e à 

televisão (FLICHY, 1995 apud BUENO, 2009, p. 8). O equipamento, porém, divulgava uma 

noção que apenas começava a se tornar familiar ao consumidor na sua relação com os 

produtos eletrônicos: a interatividade (VILCHES, 2003 apud BUENO, 2009, p. 8).  
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2.1.4. Homevideo e Cinema 

Graças à comercialização ilegítima e legítima de aparelhos de videocassete eram 

muitos os lares que já os possuíam e, por causa disso, se fez necessária a aquisição de vídeos, 

que antes estavam disponíveis apenas para estúdios, emissoras de televisão ou cinematecas, 

agora disponíveis para a aquisição de todos, uma proposta atraente da possibilidade de ter um 

“cinema em casa”, com todos os filmes já produzidos disponíveis para os consumidores de 

cinema. A isso damos o nome de homevideo. Claro que a proposta de se ter um “cinema em 

casa”, no conforto e espaço pessoal, muitas vezes individual, foi uma proposta firme de um 

sistema de marketing. Esse mercado, que era controlado pelas grandes distribuidoras 

cinematográficas norte-americanas, e a venda e o aluguel de fitas já representava, ainda nos 

anos 80, uma parcela considerável dos lucros da indústria cinematográfica, sendo cada vez 

mais um fator decisivo nos processos de fusão das indústrias do entretenimento, e o 

homevideo era um elemento estratégico para as grandes empresas globais em suas ações de 

políticas multimídia (CANCLÌNI, 1997)  

Essa forma familiarizada, digo no contexto do lar, do que lhe é pessoal, de se ver 

cinema, não demorou a se individualizar. O cinema sempre foi uma ação coletiva, mesmo que 

a ida até o cinema fosse solitária. Os hábitos de percepção do que era ser uma espectador de 

cinema e toda a sua ritualização sofreram o incômodo do ambiente iluminado da casa, dos 

comentários e interrupções de familiares. 

O vídeo é atraente sobretudo porque seu aluguel custa geralmente o mesmo 
ou menos que uma entrada de cinema. Além disso, cada vídeo costuma ser 
usado por várias pessoas, e, ao se assistir ao filme em casa, alguns 
inconvenientes são evitados: insegurança urbana, filas, gastos 
complementares (transporte, comidas) e outros incômodos. Ainda que os 
espectadores mais velhos, acostumados às salas, lamentem a perda do 
espetáculo e da qualidade do filme na tela da TV, muitos usuários de vídeo 
celebram a possibilidade de eles mesmos manejarem a projeção, congelando 
ou repetindo cenas, mas, principalmente, não sofrendo cortes comerciais. 
(CANCLÍNI, 1997,p. 159) 

 

As conveniências e inconveniências de ir ao cinema são sempre relativas, já que 

depende de um gosto e humor pessoal do consumidor e cidadão que, dependendo do dia, pode 

achar uma boa ideia ou não ter esse estímulo de sair de casa, usar a cidade como lugar de 

tematização do urbano, aonde as coisas acontecem e onde a diversão pública está centralizada. 
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Já nos dias atuais muita coisa muda e deve ser levada em conta, ainda mais em uma cidade tão 

grande como o Rio de Janeiro, com altas taxas de violência, em qualquer horário do dia.  

 

2.1.5. Sobre o carioca cinéfilo no século XX. 

A mobilidade no Rio de Janeiro ainda é um assunto muito discutido, principalmente 

em relação ao transporte público e aos preços abusivos encontrados não só na cidade, mas em 

todo o país, em relação a ingressos de cinema, restaurantes e lanchonetes. O fator positivo é 

que, diferente de cidades menores, em que é necessário ir ao centro para se ter acesso a maior 

variedade de cinemas, lojas, restaurantes e outros tipos de entretenimento, no Rio de Janeiro 

muitos bairros maiores tem seu próprio centro de comércio e entretenimento, mesmo em áreas 

residenciais, que alguns chamam de subcentro.  

Alguns bairros tradicionais têm opções de entretenimento desde o começo do século 

XX, bem centralizadas, como o bairro do Méier, um exemplo de bairro subcentro. Localizado 

na Zona Norte do Rio de Janeiro, contava com o cinema Imperator, inaugurado em 1954 e 

fechado em 1985, “Com 2.400 lugares, era considerado a maior sala de cinema da América 

Latina”. Na antiga telona, passaram filmes clássicos do cinema dos Estados Unidos feitos na 

década de 1950. Entre eles, alguns que estrelaram James Dean, Marilyn Monroe e Elvis 

Presley. A fama de grande cinema seguiu firme e forte até o início dos anos 1980. Filmes 

marcantes do cinema nacional como ‘Os Trapalhões’ e ‘Dona Flor e Seus Dois 

Maridos12 lotaram as salas do Imperator, onde além da sala de cinema, hoje Kinoplex Cine 

Carioca Méier, são realizadas exposições, shows, entre outros tipos de entretenimento. Além 

do cinema Imperator, localizado na rua mais movimentada do bairro, a Dias da Cruz, o Méier 

foi um dos bairros cariocas suburbanos com maior variedade de salas de exibição desde a 

primeira década do século XX (SOUZA, 2015).  

 

12 Disponível em:< http://diariodorio.com/historia-do-imperator/>. Acesso em 01 jul. 2017. 

 

 

 

 

http://diariodorio.com/historia-do-imperator/
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Cinema Imperator por volta de 1985 

 

 
Algumas salas de cinema fecharam ainda nos anos 1990, outros duraram até a primeira 

década do século XXI, mas mesmo em casos como o cinema Imperator, reaberto, 

revitalizado, como um símbolo do bairro em seus anos dourados, a maioria das salas de 

cinema hoje se localiza em Shoppings Centers.  Esse fenômeno de extinção do cinema de rua, 

ora transformados em galerias, estacionamentos ou igrejas, foi notável, muitas vezes 

questionado pelos cidadãos, amantes da programação do cinema de rua, que preferiam a 

charmosa tradição das salas de cinema e seus cartazes.  

A mudança das salas de cinema para os shopping centers, sem dúvida, foi de grande 

impacto no estilo de vida de todos os consumidores e amantes de cinema. Causou uma 

mudança na sensação de viver o cinema, que se tornou uma atividade com uma essência mais 

“capitalista”, por estar em um enorme local fechado como é todo shopping, um lugar 

especialmente projetado para fazer com que o cidadão se torne imediatamente um 

consumidor, esquecendo-se se já é noite ou dia lá fora, e não mais somente alguém que 

passeia pela cidade desinteressadamente. O cinema, considerado por muitos ainda uma arte, e 

arte é, ainda muitas vezes, sem dúvida, se tornou um cinema de consumo, e muitas vezes a 

arte se atém meramente aos efeitos especiais feitos pelos programas de computador, assunto 

que parece estar bem claro não só para amantes de cinema, com também para os leigos. Por 

causa dessa mudança, que não deixa de ser uma mudança cultural e política profunda, o 
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consumidor de cinema, muitas vezes prefere o espaço silencioso de casa, sem ter de lidar com 

uma multidão de pessoas, lojas abertas, vozes e movimentações. Portanto, é comum que tudo 

o que se deseja seja assistir a um filme ou série sozinho, no escuro do próprio quarto, que de 

alguma forma substituiu o escuro da sala de cinema. O filme deixou de ser um programa, para 

se tornar uma distração do dia a dia, não tão rotineiro quanto a TV, mas como cada vez é mais 

fácil ter acesso a todo e qualquer tipo de filme, tem se tornado uma coisa comum.  

 

2.1.6. O cinema para o consumidor do século XXI 

No entanto, ao mencionar que o filme é uma coisa comum, isso não quer dizer que o 

cinema seja algo comum. O cinema ainda é um programa. Ainda é uma atividade, para 

quando desejamos sair com amigos, ou até mesmo sozinho, por causa da sensação do espaço 

público, e não só apenas por causa da película.  

De modo algum o filme assistido pela Netflix em streaming, ou o filme baixado pela 

internet, pode substituir o cinema. Ele é uma opção a mais. É essa a magia que a indústria e, 

principalmente, a tecnologia oferecem ao consumidor de video on demand: fazer com que ele 

tenha opções. E isso, para que então, ele possa escolher exatamente o que ele deseja. Tanto 

como assistir, em qual dispositivo, qual filme vai assistir, onde vai assistir e “em qual 

modalidade” vai assistir. Assim como pode escolher a TV, na sala; o computador, no quarto; a 

tela do smartphone, na rua; pode escolher a gigantesca tela do cinema, que é a que causa uma 

sensação única. O cinema é um programa, um lazer, um envolvimento do consumidor 

enquanto cidadão com a cidade. Ir ao cinema é um ato coletivo, público, mas o filme deixou 

de ser um ato necessariamente coletivo.  

Como eu poderia falar hoje sobre o consumidor on Demand, se não existissem 

opções? A questão não é só o vídeo em streaming, ou o Video on Demand, o consumidor de 

Vídeo on Demand utiliza não só o streaming, mas também o DVD, o download e, mesmo se 

utilizasse, o que seria do consumidor sem a convergência midiática? Não existiriam meios 

para assistir a um filme em um computador. Da mesma forma, o consumidor de Video on 

Demand, necessita da divergência midiática. 

O consumidor on demand é o indivíduo que escolheu, ou demandou. Ele escolhe 

desde o momento que tem de escolher o serviço de vídeo on demand que ele deseja contratar, 

ou se prefere continuar sofrendo pelos websites e aplicativos cheios de vírus, malwares e 
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legendas em cantonês. Escolhe se vai assistir na televisão, no tablete, no notebook ou no 

celular. Escolhe se quer áudio original ou dublado. Finalmente o telespectador virou um 

consumidor da escolha, tão perdido em suas escolhas como qualquer outro consumidor, em 

um shopping, com a missão de escolher apenas um  par de tênis de corrida que atenda às suas 

expectativas. Tudo isso aconteceu porque novas tecnologias e plataformas, tanto na televisão, 

quanto na internet foram inovadas, para dar ao consumidor a possibilidade de fazer sua 

própria programação e decidir como e quando consumir os produtos disponíveis.  

Como algo que surgiu na internet e teve grande base de apoio na convergência 

midiática, o VoD, por streaming, cujo modelo de mercado aproximou as empresas de 

tecnologia da televisão, muitas mudanças tiveram de ser promovidas para que essa 

distribuição de novas práticas fossem integradas ao meios mais tradicionais de comunicação 

audiovisual. Como não era possível ainda uma introdução desse modelo através da televisão 

online digital, plataforma que só agora no Brasil está sendo imposto em grande escala, essas 

empresas tiveram de investir em suas próprias plataformas de distribuição online para que não 

fossem deixadas para trás e esquecidas pelo consumidor de vídeo on demand: 

O modelo de negócio baseado no streaming de vídeo aproximou as empresas 
de tecnologia da televisão, promovendo uma série de mudanças nos canais 
de distribuição do mercado da indústria audiovisual, com destaque para as 
novas práticas de visualização do conteúdo que se desenvolvem em torno 
das novas plataformas de distribuição. Para se adequarem às mudanças, as 
empresas de mídia tradicional investem no desenvolvimento de suas próprias 
plataformas de distribuição online e procuram inovar nas estratégias de 
fornecimento de conteúdo, buscando atrair um público cada vez mais remoto 
e que procura se relacionar com o conteúdo de uma maneira personalizada, 
livre das amarras de uma programação pré- determinada das emissoras 
televisivas convencionais. O vídeo sob encomenda representa o futuro da 
indústria televisiva - que para gerenciar as novas formas de distribuição do 
conteúdo online, precisa se adequar ao ambiente dos novos arranjos da 
economia digital. (MASSAROLO& MESQUITA, 2016, p.1) 

 

No Brasil, alguns exemplos de oferta de VoD de TV são da NET, GVT, SKY e 

também Claro TV, Oi Tv e Vivo TV. Mas também existem alguns exemplos de emissoras e 

TVs abertas online: Globo.TV, GloboSat Play, Philos TV, Telecine Play Crackle, Netflix, 

FoxPlay, HBOgo,.E os tipos de VoD são oito, sendo os mais relevantes: Interactive Video on 

Demand, Transactional Video on Demand, Free Video on Demand e Subscription Video on 

Demand . O conteúdo de VoD pela televisão paga é disponibilizada ao assinante de pacotes 

de alta definição (HD) e embora se saiba que a maioria dos assinantes de TV paga no Brasil 
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possuem pacotes de alta definição, os números não são amplamente divulgados por todas as 

empresas. (BENAZZI & NACHAMKES, 2014). 

 

2.2. O ESTILO DE VIDA INDUSTRIAL 

Todo ser humano precisa de seus momentos de lazer e descanso frequentes, e a 

atividade do tempo livre é socialmente integrada (ADORNO, 2002) mesmo sendo tão difícil 

nos dias de hoje com quase 50 horas semanais de trabalho para muitos, todos procuram tempo 

e uma maneira de se distrair e evitar o stress, além da necessidade de encontrar um tempo 

para seus demais afazeres. Pela falta de tempo e, muitas vezes, por causa do trânsito, aquele 

momento de entretenimento online no transporte público ou carro é o único momento de lazer 

do dia a dia, porque em média, em São Paulo, se gasta 45 dias no trânsito durante o 

deslocamento para ida e volta do trabalho, anualmente.  Quando o trabalhador volta para casa 

está tão cansado que deseja dormir ou assistir televisão. Esse problema de mobilidade é 

conhecido como um dos pontos que mais influenciam negativamente na qualidade de vida do 

brasileiro. 13 

O acesso à internet mais rápida habilitou os serviços de streaming através de 

dispositivos móveis que podem ser acessados em qualquer lugar e é cada vez mais comum 

vermos pessoas assistindo a séries durante longas viagens de ônibus, principalmente 

intermunicipais.  

A facilidade de acesso a esse tipo de conteúdo faz com que tenhamos cada vez mais 

consumidores de produções feitas para a televisão sem estar, necessariamente, em casa. Em 

qualquer dia, qualquer lugar, qualquer horário alguém pode acessar sua série favorita. Ainda 

saímos perdendo no quesito economia, mas a tendência desse tipo de consumo parece 

aumentar – mesmo que lentamente- assim como a qualidade dos serviços de internet 

disponíveis, assim como também podemos dispor dos incontáveis aplicativos para 

smartphones e redes sociais, onde interagimos em comunidades, consumimos imagens, 

música, informações e também produzimos conteúdo para o mundo todo.  

 

13 Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,por-ano-paulistano-passa-em-media-
1-mes-e-meio-preso-no-transito,10000076521>. Acesso em 03 mai. 2017 

http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,por-ano-paulistano-passa-em-media-1-mes-e-meio-preso-no-transito,10000076521
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,por-ano-paulistano-passa-em-media-1-mes-e-meio-preso-no-transito,10000076521
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Apesar de estamos vivendo em um mundo cada vez mais globalizado, com trocas de 

informações cada vez mais rápidas, nem sempre foi assim. Desde que a TV surgiu, na década 

de 1950, foram criados programas de entretenimento para toda a família, em forma de 

narrativa e seriada, nos Estados Unidos, fazendo com que fosse um símbolo de status ter uma 

TV em casa. A popularização das séries de TV nos Estados Unidos se deu pela alta qualidade 

das produções e das técnicas de identificação e projeção do público com personagens, 

ambientes e narrativas que o cinema de Hollywood já fazia muito bem antes da TV, “que se 

dirigem efetivamente a todos e a ninguém, às diferentes idades, aos dois sexos, às diversas 

classes da sociedade, isto é ao conjunto de um público nacional e, eventualmente, ao público 

mundial”. (MORIN, 2002, p. 35) A indústria da TV parte do mesmo modo que a indústria do 

cinema, como “toda produção de massa destinada ao consumo tem sua própria lógica, que é 

de máximo consumo.” (MORIN, 2002) 

Talvez um excesso de manipulação por parte da indústria para fazer sucesso com suas 

produções seja alvo de críticas, mas o cinema não tem mais necessidade (a televisão nunca 

teve essa necessidade) de ser empacotado como arte (ADORNO, 2002).  Podemos incluir aqui 

outra observação que Adorno (2002, p. 6) fez sobre o cinema e o rádio quando disse que “a 

verdade de que nada são além de negócios lhes serve de ideologia e [...] e as cifras publicadas 

dos rendimentos de seus diretores-gerais tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social de 

seus produtos”. 

Claro que o cenário atual da indústria do rádio não é o mesmo cenário da época de 

Adorno, e agora os jovens preferem ouvir músicas online justamente pela praticidade e pelo 

poder de escolher exatamente o que se quer ouvir, enquanto que os mais velhos ouvem com 

um pouco mais de frequência, e isso não se deve apenas a uma diferença de gerações, mas 

também a transformações culturais geradas pela globalização e, mais tarde, a convergência 

midiática. Mas na época em que Adorno escreveu essas palavras a sociedade estava sob a 

influência e forte ação de meios de comunicação de massa, como a imprensa, o cinema e o 

rádio, e este foi o mais acessível e importante durante um longo período após a II Guerra 

Mundial. Essa importância da rádio pós-guerra influenciou no novo estilo de vida das 

pessoas, gerando uma cultura de massa, que depois seria ainda mais fortalecida com o 

surgimento da televisão e o fortalecimento do cinema, que antes mesmo da I Guerra Mundial 

já revelava, juntamente com o rádio, seu potencial de exportação (MATTELART, 2000). 
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2.2.2 Identidades industriais 

“O rádio e o cinema contribuíram na primeira metade do século XX para organizar os 

relatos da identidade e o sentido de cidadania nas sociedades nacionais.” (CANCLÍNI, 1995, 

p.129) E isso fez com que os hábitos e os gostos comuns, os modos de falar e se vestir que 

diferenciavam uns povos dos outros fossem expostos quando agregados às epopeias dos 

heróis e dos grandes acontecimentos coletivos e das crônicas das peripécias cotidianas. Isso 

fez com que essa identidade nacional fosse reafirmada e fortalecida, segundo Martín-Barbero 

(2008 apud CANCLÍNI, 1995), o rádio permitiu que grupos de diversas regiões de um mesmo 

país, antes afastados e desconectados, se reconhecessem como parte de uma totalidade. 

Assim, os meios de massa foram os agentes que desenvolveram essa visão de identidade 

nacional e, ao mesmo tempo, também desenvolveram uma perspectiva cosmopolita liberal. 

Essa identidade nacional unificou padrões de consumo que, graças à TV, incentivavam o 

consumo de produtos nacionais na América Latina até os anos 1980, quando as culturas 

nacionais foram, aos poucos, perdendo forças graças à abertura das economias de cada país 

aos mercados globais (CANCLÍNI, 1995, p. 130). Enquanto que essa perspectiva cosmopolita 

liberal fosse o pé inicial da produção, nos países periféricos, que é projetada e decidida pela 

mídia e tendências dos Estados Unidos e Europa.  

Através desse enfraquecimento das identidades nacionais promovido pela globalização 

dos mercados e mídias transnacionais a cultura de massa foi absorvida e ela quem dita desde 

então as modas, desenvolvimentos sociais e estilo de vida movimentado que está sempre em 

constante mudança e modernização. 

O que será da indústria da televisão se esses serviços de streaming, muitos inclusive, 

gratuitos - isso sem mencionar os serviços de streaming ou download que foram ou são 

considerados ilegais, assim como Popcorn Time continuarem ganhando força? Bem, as redes 

de TV e os serviços de TV a cabo não estão ficando para trás, eles já planejaram tudo e vêm 

migrando para os serviços de streaming pela internet também graças à convergência 

midiática. Alguns exemplos são a HBO Go, Clarovideo, NOW da NET, Muu da Globosat e 

Globotv+ que exibe produções da TV Globo. E a GloboTv+ cobra pelo serviço que oferece e 

exibição de programas antigos o valor de R$ 12,90 mensais, ainda por cima exibindo 

comerciais.  
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Como notou Adorno (2002) que a indústria cultural já controlou e dominou totalmente 

a consciência e a inconsciência do consumidor, fazendo seus próprios estragos, hoje em dia 

ela perdeu o controle e não lucra mais tanto com isso. Os serviços de TV pela internet 

parecem uma tentativa desesperada da indústria televisiva de recuperar suas moedas de ouro, 

a fidelidade e falta de opções do espectador que antes, de certa forma, dependia do mesmo 

meio para se entreter. O ibope é o que dá às redes de televisão o lucro que precisam para se 

manter e ele já não é mais o mesmo. 

Como os espectadores não precisam mais da televisão para obter acesso a séries e 

filmes, eles estão cada vez mais autônomos e tudo o que eles precisam se encontra em um só 

lugar e a qualquer momento. Porém, a convergência midiática é algo muito mais além, pois 

não é apenas uma mudança de lugar ou uma opção por qual tela usar, ela se configura como 

uma mudança de comportamento do consumidor no que se refere à busca pelo entretenimento 

e pela informação. Se antes a grande mídia podia controlar tudo o que consumíamos como 

informação em todo o redor do globo atualmente os próprios consumidores são produtores de 

informações graças à globalização: 

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais 
sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos 
cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais 
com os outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a 
partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo 
midiático e transformados em recursos através dos quais 
compreendemos nossa vida cotidiana. (JENKINS 2009, p. 28) 

 

2.3. O CONSUMIDOR DA CONVERGÊNCIA 

Quando a internet se tornou um lugar e esse lugar construiu muitos outros espaços de 

debate e construção de ideias, divulgação de informações, documentos, vídeos e fotos 

informativos ou pessoais, as notícias ganharam fontes novas e independentes. Qualquer 

indivíduo pode ser um produtor de conteúdos de informação e entretenimento. Por volta de 

2009 até hoje (no Brasil) as pessoas têm constituído, através da internet, novos informantes, 

novas celebridades, novos atores e atrizes, novos apresentadores e por aí vai, cada um rei de si 

próprio em seu próprio reino: seu canal no YouTube, seu perfil do Instagram, sua página no 

Facebook, etc.  
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As personalidades criadas através das redes sociais são cada vez mais requisitadas, 

pois o que acontece é uma interação e comunicação entre o produtor de conteúdo e o 

consumidor desse conteúdo de forma muito estreita, e o produtor desse conteúdo sempre quer 

saber o que os seus seguidores querem ouvir, saber e ver. Essa interação entre youtubers, 

bloggers e internautas se vale tanto a informações mais sérias como debates políticos e 

religiosos como a coisas menos complexas como “Como arrumar sua mochila para um 

mochilão” ou “Aprenda a usar a famosa técnica de maquiagem coreana” e o tipo de 

informações que provavelmente nos faria comprar uma revista de viagem ou de moda 

feminina para ter acesso a esse tipo de informação antes da convergência midiática para a 

internet. Como explica Jenkins: 

Nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma 
coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos e 
unirmos nossas habilidades. A inteligência coletiva pode ser vista 
como uma fonte alternativa de poder midiático. Estamos aprendendo a 
usar esse poder em nossas interações diárias dentro da cultura da 
convergência. Neste momento estamos usando esse poder coletivo 
principalmente para fins recreativos [...] (JENKINS 2009 p.28) 

 

Tanto informações quanto puro entretenimento são encontradas em muitas fontes na 

internet, uma das mais acessadas dela é o Youtube, o exemplo perfeito de um site com vídeos 

on Demand. E o que é o vídeo on demand? 

 

2.3.1 O consumidor da convergência e o video on demand 

Video on demand (VoD) é um sistema multimídia interativo que permite aos usuários 

escolherem um vídeo a partir de um banco de dados e assisti-lo sem que ele precise carregar 

completamente e sem precisar fazer download, podendo ter sobre ele um controle parecido 

com o vídeo cassete, em que se pode parar, avançar ou retroceder. E o Youtube é um bom 

exemplo disso, assim como a Netflix, Amazon Prime Video e Hulu. 
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Exemplo de arquitetura de streaming centralizado ou cliente/servidor13 

 

 

A relação do consumidor com o Youtube, muitas vezes, pode ser também uma relação 

de parceria, já que os consumidores/produtores contribuem com os arquivos no banco de 

dados do site, o que já faz uma diferenciação imediata do Youtube em relação aos sites que 

são caracterizados e vistos muitas vezes como TVs online, tendo sua própria programação, em 

que seus usuários não são seus parceiros ou distribuidores de conteúdo, apenas clientes 

consumidores. 

Esse consumidor de vídeo on demand, mesmo que não seja um produtor de conteúdo 

direto para essas fontes, ainda é um membro ativo, sobretudo na Netflix, que se empenha em 

estudos para entender como chamar a atenção do consumidor, buscando prever que tipo de 

trama o consumidor – sobretudo de séries – está buscando, realizando pesquisas de mercado 

baseadas em sites de download – uma de suas principais fontes de concorrência. O vídeo on 

demand também pode ser traduzido como vídeo a pedido, e quem pede, é o consumidor.  

 

13 Disponível em: <https://www.gta.ufrj.br/grad/07_2/lucas_paes/VideoonDemand.html 03/05/17>. 

Acesso em: 04 jul. 2017. 

 

https://www.gta.ufrj.br/grad/07_2/lucas_paes/VideoonDemand.html%2003/05/17
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Esse tipo de demanda, a do consumidor de vídeo on demand empreende a ideia de que 

o consumidor de vídeo on demand não aceita qualquer coisa, ele quer escolher. O consumidor 

está por dentro de tudo, sempre bem informado, sempre em busca de novidades, a insaciável 

busca do lazer que move seu prazer. Por isso mesmo os meios de marketing tiveram de se 

remodelar, juntamente com o consumidor, um se movendo com o outro constantemente, em 

harmonia, sem mais essa ideia da passividade do consumidor, de sua previsibilidade, como 

era antes da convergência midiática, onde não existia o vídeo e o consumidor ficava em frente 

à TV e em frente ao relógio, buscando o horário certo para encontrar uma boa programação na 

TV.  

Como sublinhou Henry Jenkins: 

A convergência exige que as empresas de mídia repensem antigas 
suposições sobre o que significa consumir mídias, suposições que moldam 
tanto decisões de programação quanto de marketing. (...) Se os antigos 
consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores são ativos. 
Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que 
ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma 
declinante lealdade a redes ou a meios de comunicação. (JENKINS, 2009 
p.46) 

 

Por esses motivos que, muitas vezes, os espectadores se deslocam dos meios mais 

tradicionais de comunicações para outros menos convencionais, como no caso do 

deslocamento do consumidor de telenovelas da televisão aberta para seriados em alguma 

plataforma na internet, como tem acontecido com a explosão de popularidade da Netflix. A 

manipulação da mídia, sobretudo no Brasil, onde a televisão gerou e ainda gera controle 

político também é um fator que gera conflitos entre espectadores e os produtores de conteúdo, 

já que muitos enxergam a manipulação e migram para meios que consideram mais 

independentes ou menos tendenciosos.  

Essa perspectiva demonstra que o problema não está na plataforma e sua não 

conectividade, - o que já não é mais verdade diante da TV digital e interativa – mas na forma 

como a programação é apresentada, muitas vezes de uma forma que não acompanha os 

processos de mudança que o consumidor vem passando.  

Essa espécie de conceito que trago, a do consumidor on demand, é a do consumidor de 

vídeos e outros serviços on demand. Mais distintamente, neste trabalho, me refiro ao 

consumidor on demand de séries, principalmente séries americanas e britânicas. Refiro-me ao 
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consumidor de programas de TV seriadas, fictícias ou não, mas principalmente fictícias, 

tentando não aprofundar-me em programas de reality mas focando no seguimento de ficções. 

Faço essa distinção porque os programas têm, na maioria das vezes, públicos diferentes e 

objetivos diferentes de entretenimento, já que os reality shows lidam com pessoas reais em 

uma situação real – é pelo menos o que esperamos – mas em um cenário montado, temático, 

construído pelo programa de televisão; enquanto que as séries são produções com construção 

de roteiros, cenografias, sonoplastia, figuração etc. puramente fictícios.  

Toda essa questão sobre a nova forma de consumo e nova identidade de consumidores, 

a do COVD, me fez pensar muito sobre os indivíduos como não só consumidores de conteúdo 

na internet, mas também como produtores de conteúdos de informação. Afinal, também 

podemos ver isso no Banco de Séries, que é um espaço criado por consumidores de séries que 

agora são “produtores” de informações. Eles compartilham com os usuários do site as datas de 

exibição das séries e passam novas informações sobre novas séries, inclusive com sinopses, 

horários de exibição, pôster, datas e detalhes sobre os personagens. Além disso, os próprios 

usuários do site estão livres para editarem as sinopses dos episódios, podendo até ganhar um 

badge por isso. Também fora do espaço do Banco de Séries, em toda a internet, milhares de 

fãs produzem cada vez mais conteúdo sobre os seriados. Sendo críticas, opiniões, fandom, 

comentários como também produções que já foram feitas por fãs no YouTube, quando eles 

recriam narrativas e produzem um episódio especial feito por fãs. 

 

2.4. ENTREVISTA APLICADA AO CONSUMIDOR DE VIDEO ON 

DEMAND 

Para buscar uma compreensão em torno de alguns padrões de consumo dos seriadores 

e consumidores de vídeo on Demand, fiz entrevistas com 5 pessoas, de diferentes regiões do 

país. Fiz em formato de questionário, pelo Typeform.com, com alguns usuários do Banco de 

Séries e outras pessoas que decidi selecionar aleatoriamente. Mesmo sendo poucas pessoas 

entrevistadas se compararmos ao outro questionário que também aplico nesse trabalho, sobre 

o usuário do Banco de Séries, creio que a quantidade seja suficiente.  

Seria pretensioso de minha parte fazer entrevistas com muitas pessoas em relação aos 

seus padrões de consumo, e também julgo ser desnecessário, em face de uma grande 

uniformização desses costumes.  
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Mesmo sabendo que algumas pessoas, por exemplo, buscam filmes ainda nas poucas 

locadoras Blockbusters que existem no Rio de Janeiro – uma delas próximo da minha casa – 

percebo que quase nunca vejo alguém buscando esses filmes lá, mesmo com filmes recentes. 

Quando as videolocadoras eram populares, as Blockbusters vivam lotadas e tínhamos que dar 

sorte de conseguir algum filme de lançamento. O que a mim e outros causa impressão, é de 

que tais Blockbusters ainda existem e resistem por um simples caso de amor com a nostalgia.  

Falarei da entrevista da seguinte maneira: enumerarei a pergunta e, logo em seguida, 

colocarei a resposta mais utilizada, direta ou indiretamente.  

• Os entrevistados têm de 18 a 25 anos. Três deles são do Banco de Séries e os 

outros dois não. Cada um é de uma parte ou cidade diferente, sendo as cidades 

Goiânia – GO, Caruaru – PE, Niterói –RJ, Rio de Janeiro – RJ e São José dos 

Campos – SP. Apenas um dos entrevistados, o de São José dos Campos, é do 

sexo masculino. 

• Dos cinco entrevistados apenas 1 possui TV a cabo por assinatura; 

• O que possui assinatura da TV a cabo não assiste a filmes ou séries através dos 

canais on demand disponibilizados pela sua operadora, NET. 

• Ao serem questionados sobre utilizarem serviços de vídeo on demand como 

Netflix, Hulu ou Amazon Video todos eles disseram com entusiasmo que 

utilizam a Netflix.  

 

“Sim, Netflix porque é um dos melhores lugares para assistir ou baixar filmes e 
series.” 18 anos, Caruaru. 

 
“Sim, Netflix. Por sem barata, poder dividir a conta com alguém e ter várias opções 

de programação.” 21 anos, Goiânia. 
 
“Sim. Pela praticidade de não ter de baixar o episódio de uma série ou um filme, o 

que acaba demorando um pouco. Com esses serviços (utilizo Netflix) posso assistir aos meus 
programas ou filmes preferidos como se eu tivesse trocando de canal na televisão.” 23 anos, 
Niterói.  

 
 

• Questionados sobre o uso de programas como o Popcorn-time entre outros 

programas de streaming, todos disseram sim, menos um, que disse preferir 

qualidades de vídeo superiores. Eles também enxergam programas do tipo, 
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assim como sites de vídeo em streaming ilegais como alternativas à Netflix, no 

quesito de espera pelos lançamentos. 

• Todos os usuários também admitiram fazer downloads em torrent com muita 

frequência. 

• Todos também admitiram saber do recurso da Netflix para fazer downloads, 

teceram elogios sobre isso e disseram que usavam, gostariam de usar e usariam 

mas que usam a Netflix geralmente pela TV. 

 

• Perguntei aos que costumavam assistir TV por assinatura o que costumavam 

assistir na TV e o que mudariam nela. O único que assiste, respondeu: “Eu 

raramente vejo TV de verdade, mas quando há algumas séries em alta, costumo 

assistir HBO, FOX e FX. Gostaria que houvesse mais canais com exibição 

‘simultânea’”. 

• Ao responderem o que gostaria que fosse diferente nos serviços de streaming 

que utilizavam, que no caso de todos é o Netflix, disseram que gostariam que 

as atualizações das séries e temporadas de séries antigas fosse mais rápida.  

• Todos eles também acreditam que o custo-benefício do serviço vale a pena. 

• Quando questionados sobre como consideravam Netflix, Amazon e Hulu (se 

como apenas locadoras online, serviços de streaming ou TVs online) um não 

entendeu a pergunta; um disse que considera simplesmente streaming; um 

deles disse se tratar de uma TV online paga com um preço melhor “em um só 

canal” ;enquanto outros compararam a locadoras com preços melhores. 

• Três deles disseram utilizar seus dispositivos móveis para assistir séries, 

enquanto outros os dois disseram que não gostam de assistir séries em telas 

pequenas e um deles que a memória do seu celular não é muito compatível 

com os aplicativos. Todos também disseram assistir a séries ou filmes fora de 

casa nos seus dias comuns de rotina. 

• Todos eles afirmaram que assistem séries todos os dias e em todas as 

oportunidades que tiverem. O consumo é maior à noite e à madrugada. Todos 

também dizem considerar as séries produzidas pela Netflix muito superiores 

em qualidade à média das séries feitas pela TV convencional. 

Todos esses dados me levam a crer que os seriadores são, de fato, consumidores de 

video on demand e consumidores da era da convergência midiática. 
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3. AS PLATAFORMAS DE VÍDEO ON DEMAND 

A Netflix, apesar de ser o mais famoso e popular serviço de streaming, com o maior 

conteúdo, não é o único a oferecer séries e acho interessante mostrar outros serviços e como 

têm sido usados, gratuitamente ou não. Reed Hastings, CEO e fundador da Netflix disse que 

seu objetivo é fazer dela uma empresa ainda mais global e, para tanto, ele investe na criação 

de conteúdos locais originais. Ele sabe que para a Netflix alcançar um sucesso ainda maior as 

pessoas precisam de planos móveis de internet que sejam feitos para suprir essa nova 

demanda que já existente, a de assistir de forma ilimitada conteúdos de vídeo através de telas 

móveis.  

Nesta parte, falarei um pouco sobre a plataforma da Netflix, que é a plataforma mais 

popular, e sua ambientação, sua história e sua forma diferente de atrair consumidores, com 

uma nova forma de marketing que nada se assemelha às técnicas de marketing tradicionais da 

televisão. Sendo assim, nessa diferença, tanto de plataforma e acessibilidade, quanto no 

marketing e na prestação do serviço, a Netflix mostra que é uma plataforma de Video on 

Demand feita pensando no consumidor on Demand, que é o consumidor pós-globalizado, da 

era da convergência midiática. Mas antes disso falarei um pouco sobre outras plataformas 

online, as maiores concorrentes da Netflix nos Estados Unidos, e que, em breve, tomarão mais 

espaço no mercado brasileiro, já sendo amplamente aproveitadas por alguns, e também já 

conquistando muitos consumidores que já conhecem suas produções originais através de 

downloads e streamings alternativos de sites não autorizados, muitos deles citados no. 

Também incluí informações sobre tais plataformas no capítulo destinado ao trabalho de 

campo no site e comunidade virtual Banco de Séries. 

 

3.1. HULU 

Hulu, cujo slogan é “Em qualquer hora, em qualquer lugar”, é um site de vídeo on 

demand lançado em 2007, sendo um empreendimento em conjunto da NBC Universal, Fox 

Entertainment Group, Disney-ABC Television Group e Turner Broadcasting System, e que 

também oferece serviços de hospedagem de arquivos, sendo um site que dá mais ênfase à 

séries de televisão do que a filmes. 

Antes sua assinatura era dividida entre um serviço gratuito e um pago, sendo que o 

serviço pago funcionava com um conteúdo limitado aos usuários e apenas acessível pelo 
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computador, enquanto que o serviço pago era transmitido através de inúmeros dispositivos 

conectados à internet e com conteúdo mais variado. Agora a assinatura do serviço é dividida 

entre um serviço um pouco mais caro, com pagamento mensal, sem propaganda e outro mais 

barato, mas sustentado por propaganda. 

Em 2016 Hulu anunciou que acabaria com a disponibilidade de transmissão grátis em 

sua plataforma, disponibilizando o site apenas para seus assinantes pagos, fazendo uma 

parceria com a Yahoo! para transferir seu conteúdo grátis, o que consiste basicamente de 

episódios recentes de séries da ABC, Fox e NBC. Esse site ficou conhecido como 

Yahoo!View. 

Desde maio de 2017, Hulu também lançou um serviço de transmissão ao vivo de 

televisão com programas de TV a cabo. Hulu, além de ter sua própria transmissão ao vivo, 

possui conteúdo original, o que tem atraído milhões de seriadores no mundo todo, mas o 

serviço é disponível apenas nos Estados Unidos e Japão. Isso tem feito com que os seriadores 

que querem assistir suas produções, que são bem recentes, apelem para sites de streaming na 

Web que não possuem licenciamento.  

Uma de suas mais bem faladas produções atualmente é a série The Handmaid’s Tale. 

Uma produção riquíssima criada por Bruce Miller, baseada na novela de mesmo nome da 

escritora canadense Margaret Atwood, estrelada por Elisabeth Moss. A produção tem feito 

bastante sucesso entre seriadores, mas ainda é desconhecida do grande público brasileiro, e 

atrai, sobretudo pela trama de uma ficção de drama distópico que envolve temas como 

infertilidade causada por doenças sexualmente transmissíveis e a poluição do meio ambiente, 

escravidão de mulheres e um governo totalitário cristão estabelecido após uma guerra civil. 

Essa distopia tem influenciado o público a pensamentos dos mais diversos tipos, dos quais 

falarei e exemplificarei mais a frente.16 

 

 

 

 

16Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Hulu>. Acesso em 11 jul. 2017 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hulu
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3.2 AMAZON PRIME VIDEO 

Também um site de vídeo on demand que é um serviço da Amazon.com que oferece 

séries e filmes para alugar ou comprar que está disponível nos Estados Unidos desde 2006, 

sob o nome de Amazon Unbox, mas que chegou ao Brasil apenas no final de 2016. A Amazon 

teve recentemente um acordo de licenciamento com a HBO, o que vem ajudando bastante na 

sua popularização no Brasil, no qual chegou cobrando R$ 9,99 nos seis primeiros meses, e 

pode ser assistido pelo aplicativo próprio para celulares com Android, iOS e tablets Amazon 

Fire, além da versão web para Smart TVs 17. 

O site já está disponível em mais de 200 países e oferece legendas em diversos 

idiomas, incluindo o português. Além de estar disponível em quase todas as plataformas com 

acesso à internet, também oferece a facilidade de poder assistir aos filmes off-line no celular 

ou no tablet, e faz ajustes automáticos na transmissão dos vídeos, adaptando-se à velocidade 

da internet disponível, o que limita o consumo excessivo de dados móveis e faz com que a 

transmissão tenha maior qualidade. Essas facilidades fazem com que a Amazon seja uma forte 

concorrente da Netflix no Brasil18, não só por ter suas próprias produções originais, mas pela 

inteligência do serviço e seu bom preço, fazendo com que os consumidores de séries se 

interessem pela assinatura e não apenas se desloquem para sites de streaming não autorizados.  

A Amazon Video também tem séries de sucesso, como a premiada Transparent, que já 

possui três temporadas e fala sobre a vida de Jeffrey Tambor, alguém que em uma idade já 

madura decidiu então viver como mulher, e a trama mostra como essa decisão afeta toda a 

família de um modo hilário e áspero. É um drama familiar com pontos altos de triunfo e 

alegria que já levou 20 nominações ao Emmy e ganhou 8, até agora. Também falarei da 

resposta dos seriadores a essa série e outras séries que são largamente encontradas e 

consumidas através do Amazon Prime19. 

 

 

      17Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Video>. Acesso em 12 jul 2017. 
18Disponível em: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/12/amazon-prime-video-chega-

ao-brasil-para-concorrer-com-o-netflix.html.>. Acesso em 12 jul. 2017. 
19Disponível em: <http://uproxx.com/tv/best-amazon-prime-original-series-right-now-ranked/5/>. 

Acesso em 12 jul. 2017. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Video
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/12/amazon-prime-video-chega-ao-brasil-para-concorrer-com-o-netflix.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/12/amazon-prime-video-chega-ao-brasil-para-concorrer-com-o-netflix.html
http://uproxx.com/tv/best-amazon-prime-original-series-right-now-ranked/5/
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3.3. A NETFLIX 

Os procedimentos metodológicos escolhidos para o presente estudo sobre a Netflix 

foram divididos em procedimentos práticos de observação participante, análise descritiva, e 

também procedimentos teóricos que, devido à contemporaneidade do objeto estudado foram 

obtidos através de periódicos e artigos acadêmicos, como também pesquisas em portais de 

notícias na internet. 

Pretendo utilizar os documentos e artigos para fazer uma abordagem histórica sobre a 

Netflix e seu processo de desenvolvimento. Nessa abordagem histórica pretendo contar um 

pouco de como a Netflix nasceu, como foi seu desenvolvimento e suas mudanças nos Estados 

Unidos, no Brasil e no mundo. Pretendo esclarecer para o leitor quais foram as ambições e 

objetivos de seus criadores e desenvolvedores, e como também qual é seu espaço como 

tecnologia e serviço na vida dos consumidores nos últimos anos. Para vislumbrar o futuro da 

Netflix enquanto TV online, precisamos conhecer seu passado e saber como anda seu 

presente. Para entender seu presente utilizei portais de notícias, entrevistas feitas com sua 

equipe e fiz uma observação participante no site, me valendo de análise descritiva. Para 

entender como a Netflix vem se transformando e no que ela aposta para continuar sendo o que 

ela mesmo se auto intitula, uma TV online, é importante entender seu funcionamento e no que 

ela aposta como conteúdo. Como se diferencia da televisão tradicional e aposta no conteúdo 

online e como TV online também é necessário compreender como é sua utilização em 

diversos dispositivos e saber como funcionam, se existe particularidades, entender como a 

Netflix enxerga seus consumidores. No entanto, não tive acesso a todos os dispositivos em 

que ela funciona e, para isso me interessei a buscar no Youtube vídeos que expõem e ensinam 

como utilizar a Netflix em diversas plataformas. 

 

3.3.1 História e Conteúdo 

Segundo Ladeira (2013) a Netflix está em operação desde abril de 1998 e já 

apresentou diversos modelos de atuação antes de adotar o streaming, atuando antes como um 

serviço para compra e aluguel de DVDs: 

Inicialmente, organizou-se como serviço para compra e aluguel de 
DVDs em atividade apenas nos EUA. Estabelecido como negócio 
online, realiza-se os pedidos pela internet e o envio/retorno da 
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encomenda, pelo correio. Misto de loja e locadora encerra a venda de 
discos em 03/1999 e inaugura em 09/1999 o serviço de assinaturas. 
Este segundo modelo permite ao consumidor uma quantidade fixa de 
remessas mensais e, à firma, um fluxo constante de recursos, ao invés 
da venda unitária de produtos. Assim, posiciona-se frente aos 
criadores de conteúdo como personagem habilitado na venda de bens 
com posição clara na hierarquia do setor: os DVDs. A vantagem do 
Netflix frente a locadoras convencionais está no tamanho do catálogo 
e na extensão geográfica alcançada através da remessa pelos correios. 
Em 2002, o número de títulos era de aproximadamente 14.500 itens, 
enviados através dos 18 centros de distribuição nos EUA, permitindo 
atingir com velocidade diversos pontos do país. (LADEIRA, 2013, 
p.152) 

 

A Netflix só adotou o modelo de streaming a partir de 2007 e a partir de novembro de 

2010 estreia um plano específico para acesso a audiovisual na rede, dispensando a remessa de 

DVDs (Kopytoff, 2010a apud LADEIRA, 2013, p. 8) e dedicando maior atenção ao mercado 

online. Ainda segundo Kopytoff  (2010a apud LADEIRA, 2013, p. 8), todavia, no terceiro 

trimestre de 2010, um total de 58 pontos de distribuição ainda possuíam contratos com a 

Netflix até 2016, o que tornou difícil acreditar que a empresa abandonaria o serviço de 

remessa de discos tão rapidamente. Antes dessa época a Netflix ainda trabalhava apenas em 

solo americano, tendo expandido seu mercado para o Canadá em setembro de 2010, apenas 

com serviços online. Mesmo sendo um serviço online ela tinha restrições de atividade, que 

eram praticamente nacionais, devido à complexidade de negociar direitos de propriedade em 

nível mundial. 

Em 2017, dez anos depois da empreitada da Netflix com o streaming, quase metade 

da assinatura de clientes 44, 4 milhões (47%)20 correspondem ao mercado exterior, ou seja, 

fora dos Estados Unidos, isso porque em 2016 ela expandiu seus serviços para mais de 130 

países segundo o portal online da Folha de S. Paulo, atuando no total em mais de 190 países, 

totalizando E hoje seu serviço só não alcançou Coreia do Norte, Crimeia, Síria e China, por 

enquanto, já que eles declaram em seu site que estão “explorando opções para fornecer o 

serviço nesse país” e que nos demais países não atuam “devido às restrições impostas pelo 

governo dos EUA a empresas norte-americanas”21. 
20 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1851185-netflix-se-aproxima-de-

100-milhoes-de-assinantes-metade-fora-dos-eua.shtml>. Acesso em 09 mai. 2017 
21 Disponível em: < https://help.netflix.com/pt/node/14164>. Acesso em 09 mai. 2017 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1851185-netflix-se-aproxima-de-100-milhoes-de-assinantes-metade-fora-dos-eua.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1851185-netflix-se-aproxima-de-100-milhoes-de-assinantes-metade-fora-dos-eua.shtml
https://help.netflix.com/pt/node/14164
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No próprio site da mídia Netflix, em inglês, existe uma linha do tempo que conta um pouco 

da história da Netflix, ou seus pontos altos.22 

1997 -  Reed Hastings e o executivo de software, Marc Randolph co-fundam a Netflix para 

oferecer aluguéis de filmes online. 

1998 -  Netflix lança o primeiro site de aluguel e vendas de DVD, netflix.com. 

1999 -  A Netflix estreia um serviço de assinatura, oferecendo aluguéis ilimitados de DVD 

por um preço mensal econômico. 

2000 -  A Netflix apresenta um sistema de recomendações personalizadas de filmes, que usa 

as avaliações dos usuários da Netflix para prever com precisão as escolhas para todos os 

membros do site. 

2002 -  Netflix faz sua oferta pública inicial (IPO em Nasdaq com o ticker “NFLX” com 

600.000 associados nos Estados Unidos). 

2005 -  O número de usuários da Netflix sobe para 4,2 milhões. 

2007 - Netflix apresenta o serviço de streaming que permite que usuários assistam 

instantaneamente programas de TV e filmes em seus computadores pessoais. 

2008 - Netflix faz parceria com companhias de eletrônicos para fazer streaming de filmes e 

programas de TV no Xbox 360, nos aparelhos de Blu-ray disc e em decodificadores de TV. 

2009 - Netflix faz parceria com companhias de eletrônicos para fazer streaming de filmes e 

programas de TV no PS3, TVs digitais e outros dispositivos conectados à internet. 

2010 - Netflix está disponível no iPad da Apple, no iPhone, no iPod Touch, no Nintendo Wii 

e em outros dispositivos conectados à internet. Netflix lança seus serviços no Canadá. 

2011 - Netflix lança seus serviços através da América Latina e o Caribe.  

2012 - Netflix se torna disponível na Europa, incluindo o Reino Unido, Irlanda e os países 

nórdicos. Netflix ganha seu primeiro Primetime Emmy Engineering Award. 
22Tradução realizada por mim. 

Original disponível em: <https://media.netflix.com/en/about-netflix>. Acesso em 09 mai. 2017 
 

 

https://media.netflix.com/en/about-netflix
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2013 - Netflix se expande para a Holanda. Netflix recolhe 31 nominações ao Emmy do 

Primetime, incluindo Emmy do Primetime de melhor série de drama, séries de comédia e 

documentário ou não ficção especial por House of Cards, Orange is the new Black e The 

Square, respectivamente. House of Cards ganhou três prêmios do Emmy Primetime. Netflix 

foi a primeira rede de TV online nominada para o Emmy Primetime. 

2014 - Em 2014 a Netflix se lança em seis novos países na Europa (Áustria, Bélgica, França, 

Alemanha, Luxemburgo e Suíça). Netflix ganha 7 Emmy Awards de criação por House of 

Cards e Orange is the New Black. Netflix agora tem mais de 50 milhões de assinantes em 

todo o globo. 

2015 - Netflix se lança na Austrália, Nova Zelândia e Japão, com contínua expansão da 

Europa, na Itália, Espanha e Portugal. O primeiro filme original da Netflix é lançado: “Beasts 

of No Nation”. 

2016 - Netflix está disponível em todo o mundo. 

Reed Hastings foi um visionário ao substituir seus serviços de DVD para a tecnologia 

de streaming, esta que poderia ser a maior ameaça ao seu negócio, mas o que poderia ser uma 

ameaça se tornou seu maior sucesso. Essa modernização assegurou a longevidade da Netflix. 

Para Hastings, dentro da próxima década todos viverão em um mundo multiplataforma on 

demand (sob demanda), no qual serviços como o dele terão tanta oferta de conteúdo que a 

ideia de pagar por televisão a cabo seria inimaginável, disse ele em entrevista à GQ (2013 

apud KULESZA&BIBBO, 2013, p.46).  

Para ter acesso a filmes em primeira mão, exclusivamente, após a exibição nos 

cinemas, a Netflix fechou um contrato com a distribuidora The Weinstein Co., dos irmãos 

Weinstein (TWC) a partir de 2016. Ela também fechou contratos semelhantes com a 

DreamWorks Animation e a Walt Disney Co (KULESZA & BIBBO, 2013, p. 46). 

O tempo foi passando e a Netflix se interessou por produzir seu próprio conteúdo, e 

Reed Hastings mais uma vez trouxe suas ideias inovadoras à tona. Ele decidiu que os 

consumidores de séries não iriam mais esperar tanto para assistir os episódios de suas séries 

favoritas. Era uma espera infinita, pois se esperava pelo retorno da temporada, os 

telespectadores ficavam ansiosos por todos os anúncios sobre a nova temporada espalhados 

por todo lugar e a cada episódio que ia ao ar, para dar a continuidade àquilo, o espectador 
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tinha que esperar mais uma semana inteira pelo próximo episódio. Então ele decidiu que essa 

não seria a proposta da Netflix:  

Em fevereiro de 2013, a Netflix lançou de uma só vez todos os 13 
episódios da primeira temporada da série House of Cards, um drama 
político produzido por David Finch e Beau Willimon. Estrelando 
Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara e Corey Stoll, entre outros, 
House of Cards é uma adaptação de uma minissérie da BBC de 
mesmo nome. (KULESZA & BIBBO, 2013, p. 46) 

 

A série foi e ainda é um sucesso, recebendo 14 indicações ao prêmio Emmy da 

televisão norte-americana e ao vencer em três categorias: melhor diretor, elenco e fotografia. 

Tornando-se a primeira série produzida exclusivamente para uma plataforma online a alcançar 

este feito. (KULESZA & BIBBO 2013). Isso foi uma validação importante do modelo de 

streaming online e da produção de conteúdo original da Netflix.  

Ao tomar a decisão de que a espera dos consumidores havia acabado e agora seria 

possível assistir aos episódios todos de uma única vez, Hastings criou um fenômeno chamado 

binge watching ou, em tradução livre, “assistir até se entupir” que pode ser definido quando 

mais de três episódios de uma série de aproximadamente uma hora de duração ou seis 

episódios de uma série de meia hora de duração são consumidas de uma vez disse ao The Los 

Angeles Times (2013 apud KULESZA &BIBBO, 2013, p. 47). Essa estratégia fez com que a 

quantidade de séries assistidas por semana tivesse um aumento de 38%. 

Ted Sarandos, chefe de conteúdo da Netflix também declarou, em 2013, que o 

objetivo da Netflix era lançar cinco novas séries por ano, ele disse: “a meta é nos 

transformarmos na HBO mais rápido do que a HBO consiga se transformar em nós” disse à 

GQ (2013). 

[...] proposta de Sarandos é bem atraente. Com um orçamento para os 
próximos três anos de U$300 milhões para a produção de conteúdo 
original, ele oferece completa liberdade criativa em sua exploração 
dos limites do storytelling. Para ele, o binge watching elimina a 
necessidade de algumas ferramentas como a recapitulação, a 
uniformidade de duração dos episódios e oferece a chance de uma 
mudança significativa na narrativa afastando ainda mais a barreira 
entre televisão e cinema. (KULESZA & BIBBO, 2013, p. 47) 
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Essa afirmação feita por Sarandos em 2013 hoje é uma realidade e, cada vez mais, 

vemos que a Netflix não veio para brincar ou se contentar em ser uma empresa que compra 

direitos autorais e transmite conteúdo visual de produtoras, mas que sim, ela mesma tem 

investido em produções de altíssima qualidade. Não é à toa que recentemente Sarandos fez 

outra declaração, de que as produções da Netflix estão de mudança para a Califórnia e que 

eles pretendem investir em infraestrutura, segundo ainda Sarandos, para se livrar de 

incentivos fiscais e fazer com que seus empregados estejam mais contentes perto de casa, 

revelou à The Wrap.23  

A notícia ainda é muito recente e ainda não tem dado muitos frutos, mas é possível vislumbrar 

o que a Netflix vem fazendo. Isso, possivelmente, significa que ela pretende investir cada vez 

mais na produção de séries de TV e se estabelecer como uma TV online, com conteúdo 

próprio, ao menos no que se diz respeito a programas de TV como as séries e os seriados. Ela 

está investindo em bons atores, que não pretendem fazer mudança permanente da Califórnia, 

onde vivem, em sua grande maioria. Participar do elenco de uma série pode ser um trabalho 

de vários anos e a Netflix sabe que os grandes nomes da atuação são mais difíceis de 

conquistar, e ter uma infraestrutura de produção perto de casa é muito mais atraente. 

 

 

3.3.2. Funcionalidade 

Para compreender a funcionalidade do serviço e do conteúdo da Netflix e todo seu 

papel na indústria de produção de bens de consumo audiovisuais foi necessário um acesso aos 

seus serviços para observar diretamente, como um usuário tem acesso aos seus serviços e 

produtos, e também foram necessárias breves pesquisas em portais da internet, incluindo os 

próprios portais da Netflix Brasil e Netflix EUA na rede. 

Uma das maiores vantagens de ser um assinante de TV online é que podemos assistir à 

TV em qualquer plataforma. 

 

 

23 Disponível em: <http://www.thewrap.com/ted-sarandos-netflix-move-production-california-
infrastructure/>. Acesso em 10 mai. 2017 

 

http://www.thewrap.com/ted-sarandos-netflix-move-production-california-infrastructure/
http://www.thewrap.com/ted-sarandos-netflix-move-production-california-infrastructure/
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É interessante pensar que o que agora é visto como TV é mais o conteúdo do que o 

dispositivo em que o conteúdo é exposto; provavelmente a maioria das pessoas sempre 

considerou TV o aparelho de televisão e não sua programação, a TV. 

Muitas pessoas ainda não entendem a Netflix como uma TV, mas sim como um 

serviço de vídeo sob demanda, como a Netflix Brasil sempre expõe em seu site24 e em seus 

vídeos no Youtube25; e o que transformou a Netflix em uma TV online não foi simplesmente 

a exibição de filmes e programas de TV, ou seus sistemas de recomendações de filmes e 

séries, mas sim quando deu início à produção de seu próprio conteúdo original. O que me 

pegou de surpresa foi essa discrepância na forma como a Netflix se apresenta mundialmente 

em seu site norte-americano e em seu site brasileiro, abrindo mais de um viés de 

interpretação, o que levanta algumas dúvidas. 

 Mas afinal, o que é a Netflix? Segundo seu próprio site, em inglês: “Netflix é a maior 

rede de televisão online do mundo, com mais de 98 milhões de usuários em mais de 190 

países, desfrutando de mais de 125 milhões de horas de programas de TV e filmes por dia, 

incluindo séries originais, documentários e longas metragens. Usuários podem assistir o 

quanto quiserem, a qualquer hora, em qualquer lugar, em quase qualquer tela conectada à 

internet. Usuários podem assistir, pausar e continuar assistindo, tudo isso sem comerciais ou 

compromissos.”26-27 Ou seja, para a própria Netflix, ela é uma TV online. Segundo Hastings 

vivemos hoje em dia num mundo “sob demanda” e não há nenhuma maneira de voltar atrás 

nisso. Isso torna o consumidor ainda mais exigente. 28 

 

 

 

 

 

24 Disponível em <https://help.netflix.com/pt/node/412>. Acesso em 13 mai. 2017 
25 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=f4PNSwkqoc8>. Acesso em 18 mai. 2017 
26 Disponível em: <https://media.netflix.com/en/about-netflix>. Acesso em 13 mai. 2017 
27Tradução minha; 
28Disponível em:< https://www.fool.com/investing/general/2016/01/09/ces-2016-reed-hastings-on-the-

future-of-netflix.aspx>. Acesso em 13 mai. 17 
 

https://help.netflix.com/pt/node/412
https://www.youtube.com/watch?v=f4PNSwkqoc8
https://www.fool.com/investing/general/2016/01/09/ces-2016-reed-hastings-on-the-future-of-netflix.aspx
https://www.fool.com/investing/general/2016/01/09/ces-2016-reed-hastings-on-the-future-of-netflix.aspx
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Dos dispositivos em que a Netflix oferece serviço, encontram-se29:  
 

• Smart TVs: elas já vêm com a Netflix pronta e só é necessário ter uma 

assinatura e uma conexão à internet. A empresa também utiliza seus próprios critérios 

atualizados todos s anos para acompanhar a evolução das melhores TVs do mercado, 

dando destaque para TVs rápidas, com fácil acesso à Netflix (algumas com um botão 

no controle remoto que vai direto para a Netflix) e interface de qualidade. A Netflix 

inclusive indica alguns modelos de marcas famosas, como LG, Samsung e Sony.  A 

maioria das TVs com banda larga já vêm com Netflix, é só localizar o app no menu, 

fazer o login e assistir. 

• Aparelhos de transmissão/streaming: acoplados às TVs comuns estas se 

tornam SmartTvs. 

• Videogames: A Netflix está disponível nos principais videogames, 

como PlayStation3, PlayStation4, Wii, WiiU e XBOX360. No Playstation e no Xbox, 

por exemplo, você baixa o app da Netflix na loja de aplicativos. 

• Decodificadores de TV: Utilizando o controle da caixa conversora é 

possível passar da TV para a Netflix. E o susto é que a Netflix também está disponível 

por intermédio de cada vez mais empresas de TV paga, dependendo da operadora. 

• Aparelhos de Blu-ray ou Home Theater: para ter mais qualidade de 

áudio e vídeo a Netflix também disponibilizou o acesso pelo Blu-ray-disc e Home 

Theater, com marcas como LG, Panasonic, Samsung e Sony.  

• Smartphones e Tablets: A facilidade dos aplicativos para tablets e 

smartphones através dos sistemas Android, iOS e Windows Phone garante o serviço. 

O aplicativo é grátis para baixar e poder assistir em qualquer lugar. 

• PCs e notebooks: A Netflix se adaptou aos navegadores mais utilizados 

e também entra na casa de seus clientes se possuírem um computador. 

 

 

 

29 Disponível em: < https://devices.netflix.com/pt/>. Acesso em 18 mai. 17. 

 

https://devices.netflix.com/pt/
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Em aparelhos como Chromecast30 ou Apple TV o app da Netflix já vem instalado.31 

A grande maioria das pessoas tem acesso a qualquer um desses dispositivos citados e 

assinar a Netflix em qualquer de seus três planos também não é caro. O primeiro plano 

oferece a exibição de uma tela em Definição Padrão, por R$19,90 por mês. O segundo plano 

oferece a exibição em duas telas de cada vez em Alta Definição (HD) por R$22,90 por mês. 

Enquanto que o terceiro plano oferece quatro telas com Alta Definição (HD) e Ultra 

Definição (Ultra HD) por R$29.90 por mês. Tudo isso também depende da qualidade da 

internet. 32 

É de senso comum que muitas pessoas que possuem o plano mais caro da Netflix, que 

possibilita a transmissão simultânea em até quatro telas, distribuem sua senha entre os 

amigos, podendo correr o risco de que espalhem entre outros amigos ou parentes, e acabar por 

ocorrer uma espécie de “tráfego” na transmissão. Imagine só a cena, sexta-feira à noite e você 

quer assistir a um filme na sua conta da Netflix, mas já está tudo ocupado pelos seus amigos 

ou até mesmo desconhecidos! Também é comum que em alguns casos pessoas dividam uma 

conta, todas paguem igualmente e a acessem, de forma mais barata. Além de estar em todos 

os dispositivos modernos possíveis, a Netflix ainda é extremamente flexível e econômica. 

Para ter sucesso a empresa conta com produtores competentes e todos seus 

empregados são seus consumidores, vindos de todo o globo, e além disso, muitos gostariam 

de trabalhar na Netflix, pois ela oferece suportes diferenciados para seus empregados e 

consumidores33. Existe uma nova tendência entre as multinacionais ligadas à tecnologia, elas 

também oferecem um atendimento diferente do que estamos acostumados no Brasil, sempre 

atenciosas nos atendimentos, suporte, querendo de fato entregar um serviço satisfatório para 

aqueles que são os responsáveis por seu sucesso. Ela até mesmo aceita solicitações de filmes e 

séries que ainda não possui em sua programação para quem acessa ao seu site.34 

 

30 Chromecast é um dispositivo criado pelo Google para transformar TVs comuns em SmartTVs com 
acesso a apps. 

31 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bqBTmqf-Nkw>. Acesso em 18 mai. 17. 
32 Disponível em: <https://help.netflix.com/pt/node/412>. Acesso em 13 mai. 17. 
33 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/negocios/netflix-explica-por-que-oferece-os-melhores-

beneficios/>. Acesso em 13 mai. 2017 
34 Disponível em: < https://help.netflix.com/pt/titlerequest?ui_action=title-suggestion-quicklinks>.    

Acesso em 13 mai. 17 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bqBTmqf-Nkw
https://help.netflix.com/pt/node/412
http://exame.abril.com.br/negocios/netflix-explica-por-que-oferece-os-melhores-beneficios/
http://exame.abril.com.br/negocios/netflix-explica-por-que-oferece-os-melhores-beneficios/
https://help.netflix.com/pt/titlerequest?ui_action=title-suggestion-quicklinks
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Quanto ao conteúdo, um dos diferenciais da Netflix é que não existem comerciais ou 

pausas em suas exibições em streaming, o que em outros serviços de streaming não acontece. 

Ao acessar a Netflix, o usuário pode criar alguns perfis, a quantidade de perfis varia de acordo 

com o plano de assinatura. Um dos perfis pode ser voltado para crianças (Kids), que uma 

opção para exibir filmes e programas de TV para crianças de até 12 anos. Entretanto outros 

perfis com faixas etárias diferentes podem ser criadas. Cada perfil mostrado na tela inicial 

mostra os últimos três conteúdos acessados pelo usuário.  

Ao abrir a página inicial a Netflix35 indica alguns títulos, geralmente novidades ou 

séries originais. Na barra superior o usuário tem a possibilidade de encontrar  um filme pelo 

gênero ou preferir a busca de séries, sendo redirecionado para outros filtros de subgêneros, 

tanto para filmes quanto para séries. Também existe a possibilidade de buscar o filme pelo 

título, ou acessar o Minha Lista, que é uma lista de filmes salvos anteriormente pelo usuário, 

para que possam ser assistidos em outra ocasião.  

Apesar de tantas opções de busca e seleção de filmes, por causa de seu vasto catálogo, 

a Netflix investiu em um sistema de recomendações de filmes e séries personalizado, que não 

leva muito em conta seu idioma ou país, mas os gostos e preferências de usuários com perfis 

parecidos em outras comunidades. Segundo a Netflix, “Nessa jornada, percebemos que uma 

boa história transcende fronteiras, e que os espectadores do mundo todo têm mais coisas em 

comum do que imaginam” disse Carlos Gomez-Uribe, vice-presidente de inovação de 

produtos, em um comunicado no site de mídia da Netflix.36 

Após efetuar um novo cadastro ou fazer um novo perfil de usuário no site da Netflix o 

usuário é direcionado a uma página de boas vindas, no qual é pedido que fossem selecionados 

os três títulos favoritos entre filmes e séries em uma lista, o que segundo o site, vai ajudar a 

Netflix a encontrar filmes e séries que o usuário irá adorar. Quando eles terminam de 

personalizar, o usuário é direcionado à página inicial, onde pode ter acesso a diversas 

categorias de filmes com inúmeros títulos disponíveis. Os três títulos selecionados 

anteriormente como favoritos vão automaticamente para a Minha Lista e, logo abaixo já é 

possível ver algumas outras categorias de filmes no site: 

35 Disponível em: <https://www.netflix.com/>. Acesso em 19 mai. 17 
36 Disponível em: <https://media.netflix.com/pt_br/company-blog/a-global-approach-to-

recommendations>. Acesso em 19 mai. 17 
 

https://www.netflix.com/
https://media.netflix.com/pt_br/company-blog/a-global-approach-to-recommendations
https://media.netflix.com/pt_br/company-blog/a-global-approach-to-recommendations
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Populares na Netflix; Em Alta; Mais semelhantes a [um dos três títulos favoritos]; 

Lançamentos; Séries; Originais Netflix; Principais Escolhas para [nome do usuário]; Séries 

dignas de maratona, entre muitas outras categorias. 

Uma forma muito comum de escolher filmes era ver quantas estrelas o filme possuía, 

sendo a classificação máxima de cinco estrelas e, quanto mais estrelas, maior a aprovação 

daqueles que assistiam ao filme, e que também poderiam comentá-lo após assistir, mas sem 

qualquer possibilidade de interação com outros usuários além de curtidas que significavam a 

relevância ou irrelevância do comentários pelos demais usuários.  

Na verdade, essa era uma forma da Netflix entender quais os gostos do usuário, e não 

um suporte para críticas ao filme, que era o que havia se tornado. Então, mais recentemente, 

para ser mais exata, no mês de Abril de 2017 a Netflix resolveu substituir o recurso das 

estrelas como método de personalização por sinais de positivo e negativo com polegares, os 

thumbs, para encontrar a sua combinação perfeita, como eles mesmos dizem na descrição do 

vídeo de introdução dos polegares, disponível em seu canal no Youtube37. Além disso, 

fizeram outra grande revelação para muitos usuários, as estrelas classificatórias, na verdade, 

eram uma predição do que você gostaria, não uma crítica. Ou seja, para seu vizinho certo 

título poderia ter 2 estrelas, enquanto para você o mesmo título seria um 5 estrelas. Então 

depois de todos esses anos eles decidiram finalmente deixar isso claro, de que “as 

classificações nunca foram um reflexo de popularidade e que, por isso, eles encontraram uma 

melhor maneira de ajudar o usuário a encontrar a combinação perfeita”, fazendo nessa 

brincadeira, uma comparação com apps de relacionamentos e encontros, como o Tinder38, que 

é basicamente: gostou, polegar pra cima; não gostou, polegar pra baixo. E, então, a Netflix 

decidiria o que iria apresentar para o usuário e então ele poderia dizer se é “amor verdadeiro 

ou não”. 

Ao escolher um título de filme ou série o usuário tem a possibilidade de pausar, dar 

play, pular algumas partes, voltar algumas partes (fast forward e rewind, respectivamente), e 

além disso, quando o usuário pausa um filme ou programa que estiver assistindo, ao voltar o 

site faz com que ele volte ao exato momento que pausou o programa. 

37 Disponível no canal da Netflix no Youtube:< https://www.youtube.com/watch?v=as4pZhodG5I>. 
Acesso em 18 mai. 2017. 

38 Tinder é um app para encontros em que o usuário pode escolher alguém anonimamente através de 
um like ou ignorá-lo e se for retribuído com um like de quem gostou acontece uma “combinação 
perfeita” e os dois podem conversar. 

https://www.youtube.com/watch?v=as4pZhodG5I
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E se o usuário estiver assistindo a uma série, o episódio e o minuto em que foi pausado 

ficam registrados no perfil. O serviço também permite que o usuário cancele a assinatura a 

qualquer momento, sem nenhuma multa, muito diferente de serviços de assinatura para TV a 

cabo, que costumam cobrar multas. 

Os modos de exibição da Netflix em outras plataformas são bem parecidas, mas 

algumas delas possuem algumas vantagens a mais, principalmente nos dispositivos móveis. 

Por exemplo, nos dispositivos móveis como tablets e smartphones é possível compartilhar os 

episódios da Netflix com uma ferramenta de compartilhamento padrão, a única desvantagem é 

que não é mais possível compartilhar pelo Facebook.  

A Netflix, que oferecia a possibilidade de se logar ao site pelo Facebook, já não o faz, 

a não ser para os usuários que já estavam cadastrados; no entanto, já não é possível realizar o 

cadastro pelo Facebook. Tal mudança na ação da Netflix pode ser entendida melhor, na 

verdade, como uma reação, já que existem algumas notícias de que o Facebook pode virar 

uma concorrência a partir de Junho de 2017, quando lançaria duas séries, no próprio app do 

Facebook. Isso pode ser tanto uma verdade quanto uma mentira, porque o caso ainda não foi 

esclarecido e o Facebook não está fazendo nenhuma propaganda do que seria sua mais nova 

empreitada.39 

Outra facilidade que a Netflix dispõe através de seus apps em dispositivos móveis é a 

possibilidade de fazer o download de episódios de seriados no app para assisti-los quando off-

line. Tal facilidade demonstra um investimento da Netflix em oferecer conforto para seus 

usuários, pois é sabido que em muitos países a internet móvel ainda é muito deficiente, o que 

atrapalha em muito o desenvolvimento do consumidor on demand de produtos em streaming. 

Para não perder espaço para downloads de outros sites da internet, sabendo que muitos 

usuários da internet baixam arquivos de mídia, que podem ser executados em seus 

dispositivos móveis durante uma viagem, ou durante um passeio, ou engarrafamento, a 

Netflix se propôs a fazer isso e dar uma pequena solução a um de seus maiores desafios como 

serviço de streaming: os péssimos serviços de internet ao redor de todo o mundo. 

 

 
39 Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/facebook/116434-boatos-dizem-facebook-lancar-

mes-que-vem-primeiro-show-tv.htm>. Acesso em 19 mai. 17 
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3.4. TRABALHO DE CAMPO CCXP 

A Comic Con Experience foi uma amostra do quanto é grande é o sucesso e o mercado 

das séries na atualidade. As maiores filas de stands em todo o evento eram para stands 

exclusivos de séries e emissoras que transmitem séries. Uma fila interminável se estendia ao 

redor do stand de Game of Thrones da HBO e era apenas para entrar e tirar fotos assentados 

no famoso trono de ferro. O maior objetivo disso? Postar fotos legais nas redes sociais e fazer 

o ingresso valer a pena.  

A maior parte dos que participam da Comic Con Experience, que acontece anualmente 

em São Paulo são jovens de 18 a 24 anos que se empolgam com os produtos personalizados 

de suas séries, jogos, filmes e quadrinhos favoritos. É também possível ver aqueles geeks 

mais velhos, que levam os filhos como desculpa para se sentirem mais à vontade na hora de 

comprar livros que são voltados para o público infanto-juvenil, mas também mangás, além de 

dançar Just Dance e Pump it Up - coisas mais raras de se ver em qualquer lugar hoje em dia, 

mas que se encontrava em cada esquina do começo dos anos 2000. Muitos desses 

consumidores “não tão- aficionados” têm, geralmente, como maior fonte de entretenimento 

nerd os seriados hoje em dia, talvez por causa da facilidade de se acessar aos seriados e ao 

conforto e pouca energia que se gasta assistindo às produções, mas acredito também que seja 

pela facilidade de comunicação que esse entretenimento oferece hoje em dia em todos os 

ambientes, não sendo necessariamente visto como um entretenimento nerd. Afinal, é algo 

voltado para todo o tipo de público. 

Não se gasta muita energia, tempo, dinheiro ou dedicação se quisermos acompanhar 

uma série hoje em dia. É claro que se assistirmos pela Netflix ou temporadas antigas, 

podemos acabar fazendo maratonas, o que gasta tempo, porém o acesso é simples e até 

mesmo a assinatura de streamings como o da Netflix parece muito econômico ao bolso do 

brasileiro, ainda mais se considerarmos que pode ser pago e assistido por mais de uma pessoa 

ao mesmo tempo. As ocasiões nas quais espectadores assistem séries são as mais variadas, 

indo tanto dos fins de semana e tempo ocioso, quanto de uma atividade diária e obsessiva, 

algo que, nos questionários da minha pesquisa de campo, ficou bastante claro. Teremos um 

capítulo totalmente voltado à interpretação dos questionários de usuários do Banco de Séries. 

Os seriados representam a parte da cultura geek e nerd que tem um apelo mais 

comercial, diversificado e que move uma economia globalizada de bilhões anualmente. Para 

nos situarmos podemos pegar o exemplo da Netflix que, investiu sozinha, em 2016, 5 bilhões 
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em produções e em 2017 pretende gastar 1 bilhão a mais. Os stands mais famosos da Comic 

Con de 2016 foram as stands de séries, que chamavam a atenção de todos os públicos, de 

todas as idades, gêneros e gostos. O stand da Netflix era gigantesco! Vermelho e preto, 

chamou a atenção. Apresentava jogos interativos, brincadeiras, disputas e prêmios e fazia a 

promo de séries que viriam a ser sucesso no ano de 2017. Os maiores sucessos do stand da 

Netflix foram os jogos interativos baseados na série Stranger Things e Unbreakable Kimmy 

Schmidt que apresentavam gincanas e brincadeiras entre os participantes da convenção nos 

quais eles disputavam seus conhecimentos sobre as séries da Netflix e competiam para ver 

quem conseguiria imitar e atuar melhor os famosos personagens em suas cenas mais 

empolgantes.  

O stand da Netflix também deixou claramente em suas brincadeiras quais são as séries de 

maior sucesso entre suas produções no Brasil, por todas as brincadeiras serem sobre 

elementos da trama que apenas um consumidor Netflix poderia saber, tais eram: 

Shadowhunters; Sense8; The Crown; Orange Is The New Black; Stranger Things; Narcos; 

Unbreakable Kimmy Schmidt; Demolidor; Jessica Jones; House of Cards; Grace and 

Frankie; Black Mirror e, por último, mas não menos importante, a novata 3%, série com 

produção brasileira e elenco totalmente brasileiro, que declara a entrada definitiva da Netflix 

no mercado brasileiro. Sempre que inaugura seus serviços em outros países, a Netflix encaixa 

em seu catálogo produções nacionais e inicia uma produção original no país, que nem sempre 

se estende a catálogos de outros países.40 Como também será no caso da nova série, dirigida 

pelo brasileiro José Padilha, diretor de Narcos, que será o novo investimento da Netflix após a 

produção de 3%, voltada para o público brasileiro e que fala sobre o tema da corrupção no 

Brasil e todo o esquema da operação Lava-Jato.41 

 

 

 

 

 

 

40Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/quais-sao-as-series-realmente-originais-
do-netflix.>. Acesso em: 05 abr. 2017. 

41Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/04/jose-padilha-produzira-
serie-sobre-corrupcao-brasileira-para-netflix.html>. Acesso em: 05 abr. 2017. 

 

 

http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/quais-sao-as-series-realmente-originais-do-netflix
http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/quais-sao-as-series-realmente-originais-do-netflix
http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/04/jose-padilha-produzira-serie-sobre-corrupcao-brasileira-para-netflix.html
http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/04/jose-padilha-produzira-serie-sobre-corrupcao-brasileira-para-netflix.html
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1 de Dezembro de 2016. 

Saio do Rio de Janeiro pelo Aeroporto do Galeão rumo ao Aeroporto de Guarulhos, 

para participar da CCXP – Comic Con Experience. Logo de manhã cedo pego um ônibus em 

frente casa para a Central, de onde pego outro ônibus que me deixa dentro do Aeroporto. 

Meu voo parecia estar pontual demais, o que me fez deixar para trás com copo cheio de café 

da Starbucks, mas atrasou. Através do WhatsApp aviso ao meu primo sobre o atraso- já que 

tenho família em São Paulo, eles quiseram me receber quando minha mãe mencionou a 

viagem mas eu não os conhecia pessoalmente. Notei que na fila de embarque havia alguns 

jovens que eu tinha certeza absoluta que iriam para a Comic Con. Como eu tinha a total 

certeza disso, não sei. Talvez porque passassem por um estereótipo de nerd descolado, muito 

comum hoje em dia. Notei que uma dessas pessoas já havia interagido comigo pelo Twitter 

algumas vezes sobre séries e falava sobre esse assunto em seu vlog no Youtube. Eu não tentei 

uma aproximação porque ela havia tido um comportamento estranho anteriormente, então na 

verdade eu tentei fazer com que ela não me visse, torcendo para não sentar perto dela no 

avião. Tive a sorte. 

Chegando a Guarulhos percebo que deveria ter pagado R$100 a mais em um voo 

para Congonhas, porque era muito mais distante que eu imaginei, mas tudo bem, eu estava 

de carona com meu tio. Após horas de congestionamento no trânsito cheguei, finalmente, à 

casa dos meus parentes, no Morumbi. Descobri que não tinha metrô e que demoraria muito 

mais para chegar ao evento no dia seguinte.  

 

2 de Dezembro de 2016 

No dia seguinte eu já estava vendo a sorte que teria, ao pegar um ônibus, um metrô, 

trocar de linha e pegar o ônibus do evento. Ainda sou grata a Deus por nunca ter 

presenciado tal congestionamento no Rio de Janeiro em um trajeto de 5 km. Peguei o metrô, 

com aquela sensação de estar rodeada de pessoas que estavam indo ao mesmo lugar que eu. 

Fui ao terminal do metrô do Jabaquara, de onde sairiam os ônibus para o evento. Ao 

contrário do evento, que me custou R$ 119,00 comprando-o com certa antecedência, o ônibus 

não cobrava nada.  

Tive certa dificuldade em encontrar a rua de onde os ônibus estavam saindo, então 

decidi pedir informações a pessoas que estavam trabalhando na calçada e, finalmente, 
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consegui encontrar. Uma pequena fila se formou. Era necessária a apresentação do ingresso 

- um cartão que colocávamos com uma fita no pescoço, como um crachá, para pegar o 

ônibus, que era um ônibus comum como esses da cidade, e não algum ônibus especial do 

evento. Este nos levou a todos até ao local, que era afastado, um grande centro de 

convenções. Apesar de ser um local afastado, não era longe, demorou menos de dez minutos 

para chegarmos. 

Chegando lá, por volta das 13 horas, o que considerei bem tarde, era possível notar a 

euforia das pessoas. Os trabalhadores do evento indicavam por onde deveríamos ir, para que 

não ficássemos confusos – devido à dimensão do local. Depois de aproximadamente 5 

minutos andando, cheguei aos validadores do ingresso digital, uma espécie de ingresso 

oficial, já que o crachá que fica exposto no pescoço poderia ser facilmente roubado. Ao 

entrar no evento pude ver muitos cosplayers e muito alvoroço porque um ator estava dando 

entrevista. Não pude chegar perto, e devo ter chegado ao final da entrevista, porque não o vi.  

Então tive a ideia de percorrer todo o salão e fazer um apanhado geral antes de parar 

para almoçar. Eram muitas informações ao mesmo tempo, muitas luzes e cores e eu 

realmente não sabia para onde olhar, até que eu vi uma fila gigantesca. Eu não tinha ideia 

do que era aquela fila, mas ela não parecia ter fim. Eu perguntei a alguém para o quê era 

aquela fila, mas até agora não entendi realmente para o que era e acredito que eles também 

não sabiam. De longe a coisa mais estranha que aconteceu.  

Pelo caminho, inúmeros stands, pessoas diferentes, cosplayers, pessoas vestindo 

camisas engraçadas e muita gente aproveitando para fazer compras de artigos nada comuns 

para as lojas convencionais. Eu realmente não sabia para onde olhar, mas outra fila enorme 

me chamou atenção. Pelo menos essa tinha uma curva, e alguém disse que era para ver o 

figurino de Game Of Thrones dentro de uma enorme caixa vermelha que imitavam tijolos em 

uma arquitetura digna da trama. 
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Visão Geral do Evento 

 
Pessoas tirando foto com cosplayers 
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Por dentro, a estrutura, trazida ao Brasil pela HBO, tinha uma exposição de figurinos 

e objetos usados originalmente na trama, além do trono de ferro, onde os fãs poderiam sentar 

e ter seus cinco minutos como reis absolutos dos Sete Reinos, além de ter a possibilidade de 

ganhar um autógrafo William Simpson, que contribuiu na criação de cenas famosas da série. 
 

"Stand" da HBO sobre Game of Thrones 
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Outra atração trazida pela HBO foi o stand da HBO Go, além do stand de Westworld, 

outra produção da emissora que têm feito sucesso. No stand da HBO Go, eles trouxeram a 

sua plataforma online, que disponibilida as suas produções mais famosas, à uma maior 

popularidade. “No stand de Westworld o público podia aproveitar o bar Saloon enquanto 

aguardava ser recepcionado por uma anfitriã do parque e conduzido a um intrigante jogo de 

realidade virtual.”16 Outra novidade era uma cabine fotográfica diferente. 

42 Disponível: <http://www.aumanack.etc.br/2016/11/30/ccxp-2016-hbo-traz-cenarios-interativos-de-
game-of-thrones-e-westworld-para-o-evento/>. Acesso em 10 jul 2017. 

http://www.aumanack.etc.br/2016/11/30/ccxp-2016-hbo-traz-cenarios-interativos-de-game-of-thrones-e-westworld-para-o-evento/
http://www.aumanack.etc.br/2016/11/30/ccxp-2016-hbo-traz-cenarios-interativos-de-game-of-thrones-e-westworld-para-o-evento/
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Sobre a Westworld 

 

 

Ao andar pelo evento também observei outros tipos de atrações por lá, voltados para 

quadrinhos, livro e música. Essas atrações, na sua maioria, eram bancas para venda desses 

artigos, mas havia exceções. Também era possível contemplar exposições de raridades como 

no caso da exposição de estátuas hiperealistas de Cavaleiros do Zodíaco, além de atividades 

em grupo como Just Dance e outros jogos. Também era possível conseguir autógrafos de 

escritores e desenhistas de livros e quadrinhos. 
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Uma das bancas para quem gosta de HQ's 

 

Modelos em tamanho grande de personagens de Cavaleiros do Zodíaco. 
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A pista da competição de dança nunca ficava vazia. 
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Exemplo de atrações variadas: cápsula do spoiler 

 

 

Após um passeio descontraído pelo evento decidi almoçar. O almoço, que na verdade 

foi um lanche: hambúrguer, batata frita e refrigerante teve o custo benefício esperado, bem 

servido, saiu por volta de R$ 30.  

Ao longo do evento ia sempre me deparando com cosplayers interessantes, originais e 

bem feitos. Mas o que mais chamou a atenção no evento foi o stand da Netflix. Sem dúvidas. 

Ele era um stand enorme, vermelho e preto, com luzes, muita animação e diversas atividades. 

Essas atividades promoviam ainda mais as séries da Netflix e faziam com que os 

participantes se interessassem ainda mais pelo tema e roteiro das produções.  

Para cada um dessas atividades, longas filas. A primeira atividade da qual participei, 

e levei por volta de 30 minutos na fila, era uma atividade, que durava por volta de 5 minutos 

e era para adivinhar quem era o personagem misterioso da Netflix, que estava em uma placa, 

com as fotos e nomes ocultos, escolhida pelo adversário. Então a ajudante falava um pouco 

da trama e do personagem e então o adversário tentava adivinhar que placas ele poderia 
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abaixar. O vencedor levava um pequeno pôster de alguma das atrações da Netflix, além de 

um balde de pipoca especial. 

 

Apenas uma parte do gigantesco stand da Netflix 

 

Outra atividade do stand da Netflix era um jogo interativo, que contava com a ajuda 

de animadores e uma roda da fortuna, cujo jogo era modificado de tempo em tempo, mas era 

sempre uma atividade em grupo. Por vezes era um jogo de atuação, em que se tentava recriar 

as cenas das séries mais famosas da Netflix, ora era um jogo para adivinhar as frases e falas 

dos personagens, fazer mímica, etc. Diante do pequeno palco sempre havia uma plateia e as 

atividades eram filmadas. Também davam brindes, diferenciados para cada lugar no pódio. 

Sempre os mesmos: pôsteres grandes ou pequenos, adesivos, ou o melhor: cartão presente 

Netflix. Com esse cartão presente da Netflix, era possível pagar a mensalidade do serviço e 

então sairia de graça. Eu peguei dois destes devido às minhas brilhantes atuações tanto como 

o presidente dos Estados Unidos de House of Cards e também, ironicamente, como o 

traficante de drogas colombiano inimigo n° 1 dos Estados Unidos, Pablo Escobar. 



106 
 

Jogos de mímica com Kimmy Schmidt 

 

 

Logo ao lado pude avistar uma vitrine com manequins que pretendiam imitar os 

personagens de 3%, produção brasileira da Netflix. 

Ao lado do stand oficial da Netflix havia um stand exclusivo da série, que foi a 

bandeira que a Netflix estendeu em solo brasileiro, e nele, uma enorme vitrine estampada 

com os rostos dos atores que participaram da superprodução. Dentro, atividades internas, 

jogos que simulavam os treinamentos e desafios básicos pelos quais os personagens de 3% 

passavam na série. A história se passa em um mundo pós-apocalíptico, em que os que moram 

no continente sofrem com a miséria, mas que, aos 20 anos passam por uma seleção. Aqueles 

que passam nessa seleção têm a chance de passar a viver no Maralto, uma ilha onde há 

abundância de recursos, mas somente 3% dos candidatos são aprovados. Isso leva os 

participantes aos seus limites físicos, psicológicos e morais. 
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Stand da Netflix, em frente ao stand da série 3%. Figurino dos personagens principais. 
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Jogo de Stranger Things 
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Havia também muitos outros jogos interativos na stand da Netflix em comparação a 

todas as outras. Pinball de Narcos ou um jogo interativo com as luzes de Stranger Things. 

Também todo tipo de jogos competitivos, além de uma grande competição de perguntas e 

respostas que passavam em uma tela, e o seriador jogava pelo celular, exclusivamente sobre 

séries. Tudo valia prêmio e muitos prêmios eram muito bons, por isso dava mais vontade de 

participar. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste trabalho tratamos sobre os hábitos de consumo e estilo de vida de consumidores 

de vídeo on demand, sobretudo de séries, na era da convergência midiática, e buscamos 

estabelecer ideias sobre seus valores, comportamentos, desejos e opiniões. Minhas 

observações foram sendo corroboradas a partir da perspectiva de Canclíni (1995), a partir de 

sua discussão sobre as relações entre a questão das identidades nacionais em um contexto 

globalizado, no qual cidadãos são fundamentalmente consumidores influenciados por essa 

realidade globalizada que ele tratou. Em seguida, busquei falar ainda de outro tipo de 

identidade, que já foi estabelecida pela era da globalização, cujos frutos foram colhidos e 

aperfeiçoados pela perspectiva de Jenkins (2009) e seu conceito de “cultura da convergência”. 

A partir de Canclíni (1995), pude perceber como essas identidades nacionais 

(especialmente no contexto latino-americano), com a globalização, transformaram-se em uma 

identidade dupla, que ele primeiro chamou de hibridismo cultural. Esse híbrido cultural 

amadureceu e desenvolveu-se mais ainda nesta “cultura da convergência”, não apenas com as 

influências culturais estabelecidas pelos meios midiáticos de massa, mas também através das 

novas tecnologias e artefatos provenientes dos Estados Unidos e Europa, que continuaram a 

influenciar em nossa forma (latino-americana) de consumir bens culturais e midiáticos 

Tudo isso fez com que latino-americanos e, especialmente, nós brasileiros, se abrissem 

cada vez mais às inovações tecnológicas que vinham de fora, ano após ano. Como não ser 

influenciado pelo brilho e o contraste e a liberdade de ir e vir, mesmo que essa liberdade fosse 

apenas virtual? Como não se apaixonar pelo estilo de vida norte-americano mostrado nas 

séries, através de personagens fascinantes e divertidos? Isso foi a semente plantada nos nossos 

corações, passadas adiante a essa geração nascida e criada na era da cultura de convergência.  

Durante a monografia mencionei toda a progressão dos meios de consumo de massa, 

começando pelo vídeo (videocassete), contraposto ao cinema e à televisão em uma nova 

forma de consumo que trazia mais liberdade e, com ela, um novo estilo de vida. Ao passo que 

o cinema era uma atividade coletiva, assistir ao filme pelo videocassete tornava-se uma 

atividade cada vez mais individual com o passar do tempo, sendo visto como atividade tão 

pessoal que sequer recebeu censuras no Brasil. 

Esse estilo de vida e de entretenimento tão individual causou uma espécie de solidão 

ao telespectador que fez com que ele buscasse com quem compartilhar comentários sobre 
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tudo o que assistia, ou quase tudo. Isso fez com que comunidades fortes se formassem na 

Internet no inicio das redes sociais, como o orkut. Isso é notável no questionário que 

apresentei, em que todos os seriadores usuários do Banco de Séries dizem não deixar, de 

forma alguma, de comentar os episódios que assistem e acreditam que é um dos melhores 

recursos do site, senão o melhor. 

Como pude mostrar, essas comunidades voltadas para séries, principalmente o Banco 

de Séries, que oferece até recompensas em badges para os usuários que se prontificam a 

assistir episódios piloto de novas séries em toda nova season, atuam como produtores de 

conteúdo, sem terem poder sobre a produção de séries, mas produtores de conteúdo de 

informação sobre elas, sendo também consumidores. Esta perspectiva demonstra a teoria de 

Jenkins (2009) sobre os consumidores da Era da Convergência, quando ele explica um dos 

aspectos desta cultura que é a cultura participativa: 

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 
passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar 
sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis 
separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de 
acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 
completo. (JENKINS, 2009, p. 30) 

 

Ao fazer uma comparação entre os seriadores do Banco de Séries e os seriadores da 

Comic Con Experience, é possível perceber que acontece uma enorme mudança em todos os 

aspectos, como comportamento dos seriadores, a forma que eles interagem e a forma como as 

produtoras interagem com eles. A forma de interação que o stand da Netflix escolheu na sua 

apresentação, bem elaborada, com jogos e dinâmicas, com pessoal treinado para animar e 

entreter os consumidores, que se parece muito com a proposta da empresa, mas a forma de 

interagir era completamente diferente. É interessante observar como uma empresa que nasceu 

online, que nunca precisou da TV convencional para o marketing no Brasil, interage em modo 

off-line com seus consumidores. E também é interessante perceber como os seriadores 

interagem de modo off-line entre si: quase não há comunicação, e a maioria dos visitantes 

estavam acompanhados, livres da individualidade e solidão. 

Expus muitos dos pensamentos dos consumidores de vídeo on demand enquanto 

seriadores e usuários do Banco de Séries para saber mais sobre eles e os resultados foram 

muito conclusivos. O seriador brasileiro ama a Netflix, e gosta muito de vídeos de graça, em 

streaming e também em download; faz download quando está ansioso e streaming quando vai 
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assistir algo mais habitual, ou um conteúdo original de streaming; quase metade dos 

entrevistados está na classe C; todos preferem ouvir o áudio original em inglês para aprender 

melhor o inglês. Também foi notável, a partir dos comentários, perceber que os usuários ora 

gostavam de se sentir representados em sua personalidade, raça, faixa etária, sexualidade ou 

gênero, ora preferiam séries que os fizesse se sentir em uma realidade diferente, com 

personagens extraordinários. Quanto ao roteiro, produção, etc. ora preferiam épicos e 

fantasias ou distopias, ora gostavam de temas cotidianos e atuais. Essas dualidades mostram 

quem são os seriadores emocionais, com sentimentos mais individualizados e os que se 

mostram menos emocionais e preocupados com questões coletivas.  

Também ficou bem evidente que, apesar de muitos assistirem a produções nacionais 

para a TV, e acreditarem que essas produções refletem o estilo de vida brasileiro, eles 

demonstram não se identificar com isso. Como expliquei, fiquei surpresa, e suspeito que o 

costume de se identificar com os personagens norte-americanos pode atrapalhar uma 

identificação com um personagem brasileiro e que isso possivelmente acontece porque não há 

um estereótipo claro. E também acredito que há uma romantização dos personagens de 

produções internacionais que cria uma magia ao seu redor, causando uma idealização de 

alguém ou do próprio telespectador enquanto indivíduo. 

Sabemos que todas as noites, milhões de pessoas querem assistir histórias antes de 

dormir, ou deixar de dormir tanto para sonhar de olhos abertos. Séries são histórias e com 

toda a certeza têm influenciado no nosso comportamento e identidade. Essa identidade 

híbrida, que absorve a cultura do outro e seu estilo de vida embora não constitua uma 

identidade nacional brasileira autêntica, no entanto, tem sida a forma que temos encontrado 

para sonhar e imaginar a vida um pouco mais colorida. Vá a um domingo na Starbucks mais 

próxima e ela estará lotada. Sem dúvida, sob vários aspectos, podemos dizer que somos uma 

nação híbrida. Como falar de um híbrido cultural como cidadão e consumidor sem ao menos 

lhe apontar uma nação? Todo cidadão precisa de nação. E não me admira nenhum pouco essa 

sensação de pertencimento que muitos acham completamente ridícula. 

Eu não posso romantizar o consumidor de vídeo on demand no Brasil, quando na 

verdade ele só possui uma assinatura na Netflix porque pode dividir esta conta e esta despesa 

com alguém. Não posso romantizar o fato de que podemos assistir a filmes e séries fora de 

casa, quando na realidade estamos correndo o risco de sermos roubados, isso se com sorte 

sairmos de um assalto com vida. Não posso e não irei romantizar o fato de que as redes de 
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telefonia celular não dão uma internet móvel de qualidade enquanto cobram preços absurdos e  

cortam seu acesso - talvez o único acesso que alguns tenham, a relacionamentos, à prestação 

de serviços, a informações. Muitas coisas podem ser romantizadas, mas não podemos mais 

romantizar a qualidade de vida do brasileiro.  

Esse indivíduo de identidade cultural híbrida é alguém que tem acesso a um vislumbre 

do que poderia ser uma “outra vida”, um pouco melhor que só acontece em sua própria mente 

através dos olhos diante de uma tela, porque a realidade é bem diferente. Ele talvez seja 

híbrido, seja americanizado mesmo, totalmente globalizado, capitalista e totalmente integrado 

à convergência. Um consumidor que ousa, que escolhe, que demanda, que determina o que 

vai assistir e quando vai assistir, porque muitas vezes é uma das escolhas mais baratas que ele 

pode fazer. Talvez seja uma das poucas escolhas que possa fazer. O preço de uma série por 

noite, todos os dias, ao fim do mês sai mais barato que uma bala. Sim, ele consumiu. 

O seriador brasileiro, o internauta brasileiro, o consumidor de vídeos on demand 

brasileiro está sempre conectado. Muito se discutiu sobre a substituição da televisão, do radio, 

do cinema. O consumo de audiovisual não é só individualizado, ele sempre vai ser coletivo 

também. Esse consumo é parte de uma identidade que se consome enquanto está no ar e 

precisa ser mostrado em público. Todo o sentido de ter uma identidade é que ela pode se 

diferenciar ou se identificar com outras. O cinema é e sempre será um programa de fim de 

semana com aqueles amigos próximos ou não tão próximos que não cabem na sua casa. Ele é 

aquele passeio que se faz à tarde quando se quer muito sair de casa, mas também se quer 

muito assistir a um filme. Ele é a sala escura das intenções românticas não declaradas que, 

muitas vezes só se revelam ao dividir um balde de pipoca. É a vontade de gastar um pouco a 

mais do seu dinheiro para fazer o que se poderia fazer em casa, mas com muito mais estilo. 

Talvez o poder que o consumidor da era da convergência pensa ter, seja apenas a de 

escolher o que assistir, e mais nada. Nem todos podem fazer suas próprias produções e nem 

sempre todos podem contar suas histórias. Talvez nem todos tenham histórias para contar. 

Provavelmente o leitor pode pensar que essa conclusão não é muito objetiva, mas a melhor 

conclusão é saber entender que, é necessário entender onde estamos, onde estivemos, para ter 

um vislumbre de onde poderemos estar daqui a alguns anos.  O objetivo disso talvez não seja 

nada prático, talvez apenas seja uma reflexão sobre o tempo que estamos vivendo. 

Diante das duas citações de Morin (2002) abaixo, eu somente tenho a dizer que a 

indústria cultural sempre vai influenciar os consumidores, não importa em que posição eles 



114 
 

estejam, se eles são leais a certas empresas e serviços ou não (JENKINS, 2009, p. 46) de 

qualquer forma, mesmo menos passivo do que era antes da era da convergência, o 

consumidor, o seriador e o telespectador ainda é e sempre será influenciado pela mídia, pelos 

programas, pelas séries e suas histórias. A diferenciação de tudo é que ele agora delimitou 

mais o espaço que lhe agrada ser influenciado. Existe essa relação de troca com a mídia. Ela é 

uma fábrica de sonhos e o consumidor é um sonhador, seus sonhos são os “que se dirigem 

efetivamente a todos e a ninguém, às diferentes idades, aos dois sexos, às diversas classes da 

sociedade, isto é ao conjunto de um público nacional e, eventualmente, ao público mundial”. 

(MORIN, 2002, p. 35) A indústria da TV parte do mesmo modo que a indústria do cinema, 

como “toda produção de massa destinada ao consumo tem sua própria lógica, que é de 

máximo consumo.” (MORIN, 2002). Pois então, ela só se adequa aos sonhos que vão 

surgindo e não mais somente dita o que devemos sonhar.  

Como Pool previu, estamos numa era de transição midiática, marcada por 
decisões táticas e consequências inesperadas, sinais confusos e interesses 
conflitantes e, acima de tudo, direções imprecisas e resultados imprevisíveis. 
Duas décadas depois, encontro-me reavaliando algumas das principais 
questões que Pool levantou – sobre como manter o potencial da cultura 
participativa na esteira da crescente concentração das mídias, e se as 
transformações trazidas pela convergência abrem novas oportunidades para a 
expressão ou expandem o poder da grande mídia. Pool estava interessado no 
impacto da convergência na cultura política; estou mais interessado em seu 
impacto na cultura popular [...] atualmente as linhas que separam as duas 
coisas se tornaram imprecisas. (JENKINS, 2009, p. 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

REFERÊNCIAS  
 

ADORNO, T.W. Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
 
AMARAL, A.; NATAL, G.; VIANA, L. Netnografia como aporte metodológico na pesquisa 
em comunicação digital. Porto Alegre: Revista FAMECOS, n. 20, p. 34-40, dez. 2008.  
 
BRITTOS, V.C. A televisão no Brasil, hoje: a multiplicidade da oferta. Comunicação & 
Sociedade, São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, ano 20, n. 31, p. 
9-34, 1999. 
 
BUENO, Z. P. Anotações sobre a consolidação de videocassete no Brasil. Disponível em: 
<http://www.seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/95/67>. Acesso em 12 jun. 2017. 
 
CANCLINI, N.G. Consumidores e Cidadãos: conflitos multinacionais da globalização. Rio 
de Janeiro: Ed. UFRJ, 2008.  
 
COMIC CON EXPERIENCE, 2016, São Paulo. Disponível em: <http://www.ccxp.com.br/>. 
Acesso em 28 de março de 2017.  
 
CARDOSO DE MELLO, J.M. & NOVAIS, F. Capitalismo tardio e sociabilidade 
moderna. In: Novais, F.A. (coord.). História da Vida Privada no Brasil, vol.4. São Paulo : 
Companhia das Letras, 1998. 
 
CASTELLS, M. Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
 
HAMEL, G., PRALAHAD, C.K. Competindo pelo futuro. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 
JENKINS, H. Cultura da Convergência [livro eletrônico]. São Paulo: Aleph, 2013.  
 
JOST, F. Do que as séries americanas são sintoma? Porto Alegre: Sulina, 2012.  
 
KULESZA, J.; BIBBO, U.S. A televisão a seu tempo: Netflix inova com produção de 
conteúdo para o público assistir como e quando achar melhor, mesmo que seja tudo de uma 
vez. Revista de Radiodifusão,v.7, n.8, p. 44-51, 2013.  
 
LADEIRA. J. M.. Negócios de audiovisual na internet. Uma comparação entre Netflix, Hulu e 
iTunes-AppleTV, 2005-2010. Revista Contracampo, Niterói, v.26, n.1, p.145-162, 2013.  
 
LEMOS, A. Cibercultura e Mobilidade. A Era da Conexão1. Intercom – Sociedade 
Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVIII Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação – Uerj, 2005. 
 
LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. 
 
MARTÍN-BARBERO, J. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio 
de Janeiro: UFRJ, 2008. 
 
MASSAROLO, J.C; MESQUITA, D. Video sob demanda: uma nova plataforma 
televisiva. Disponível em: 

http://www.seer.ufs.br/index.php/eptic/article/view/95/67


116 
 

<http://www.compos.org.br/biblioteca/compos2016videosobdemanda_3397.pdf>. Acesso em 
12 jun.  2017. 
 
MATTERLART, A. A globalização da comunicação. Bauru-SP: EDUSC, 2000.  
 
MORIN, E. Cultura de Massas no século XX: neurose. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1997 
 
SILVA, M. V. B. Cultura das séries: forma, contexto e consumo de ficção seriada na 
contemporaneidade. Disponível em: <http://compos.org.br/data/biblioteca_2076.pdf>. 
Acesso em: 4 abr. 2017. 
 
SOUSA, R.G. As salas de cinema no subúrbio carioca do século XX. Rio de Janeiro. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015. 
 

http://www.compos.org.br/biblioteca/compos2016videosobdemanda_3397.pdf
http://compos.org.br/data/biblioteca_2076.pdf

	TCC capa, contracapa, ficha, resumos, agradecimentos, sumário
	TCC CAMILA RAMOS

