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RESUMO 

 

Netflix é uma empresa americana distribuidora de conteúdos audiovisuais para consumo 

caseiro. O objetivo desse trabalho é entender de que forma Netflix se diferencia dos 

outros players nesse cenário, e de que forma suas características marcantes e a maneira 

como se relaciona com a preferência do público revelam rupturas em modelos 

canônicos de acessar narrativas audiovisuais, e propõem novas alternativas para a 

circulação dessas. Analisaremos também as especificidades de Netflix enquanto agente 

produtor de conteúdos originais. Usaremos como referencial teórico os Estudos 

Culturais, buscando lançar um olhar multidisciplinar sobre nosso objeto e buscando 

entender relações do âmbito audiovisual e cultural com elementos relevantes em outras 

esferas. 

Palavras chaves: 1 Audiovisual. 2 Netflix. 3 Cultura. 
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ABSTRACT 

Netflix is an American distribuitor of audiovisual content for home enterteinment. The 

purpose of this work is to understand how Netflix differs from other players in this 

scenario, and how its distinctive features and how it relates to public preference reveal 

ruptures in canonical models of accessing audiovisual narratives, and propose new 

alternatives for the circulation thereof. We will also analyze the specifics of Netflix as a 

producer of original content. We will use as theoretical reference the Cultural Studies, 

seeking to launch a multidisciplinary look at our object and seeking to understand 

relations of the audiovisual and cultural sphere with relevant elements in other spheres. 

Keywords: 1 Audiovisual. 2 Netflix. 3 Culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Netflix é uma empresa americana distribuidora de conteúdos audiovisuais 

para consumo caseiro. Com quase vinte anos de existência e quase dez distribuindo 

filmes e séries via streaming, o serviço abalou agentes já estabelecidos da indústria 

audiovisual, como estúdios de Hollywood com décadas e décadas de hegemonia no 

mercado e poderosas redes de televisão. Este trabalho pretende entender de que forma 

Netflix se diferencia dos outros players nesse cenário, e de que forma suas 

características marcantes e a maneira como se relaciona com a preferência do público 

revelam rupturas em modelos canônicos de acessar narrativas audiovisuais e propõem 

novas alternativas para a circulação dessas. O site ao mesmo tempo em que funciona 

como um distribuidor de filmes e séries, também coleta dados individuais e coletivos 

sobre as impressões do espectador sobre esses produtos. Assim, quando decidiu se 

colocar no mercado também como produtor de conteúdo, o fez de uma posição 

privilegiada, que dialoga com o público de uma maneira mais íntima do que outros 

produtores. 

 Para melhor entender essa dinâmica, usaremos como referencial teórico os 

Estudos Culturais, movimento iniciado na segunda metade do século XX visando 

compreender por meio da cultura as transformações pelas quais o mundo passava. Esse 

campo de pesquisa nos dá boas ferramentas para estudar o tema escolhido, pois lança 

um olhar multidisciplinar sobre seu objeto, permitindo-nos estudar de forma mais 

compreensiva e com visão mais abrangente questões complexas que tangem a arte, o 

prazer, a linguagem, a loucura, o desejo, o inconsciente e os múltiplos estilos de vida. 

Diante das aceleradas transformações de comportamento, consciência e maneiras 

de se relacionar que o mundo experimenta nos últimos anos, e sabendo que elas ainda 

estão em curso, podemos voltar nosso olhar para seus efeitos na indústria audiovisual. É 

necessário entender de que forma as relações entre produtor, distribuidor e consumidor 
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do conteúdo cultural estão sendo transformadas, até como parte de um letramento 

midiático, visando enxergar com clareza quais valores e ideias estão presentes nesses 

produtos. 

Pessoalmente, o que me interessa atualmente sobre o audiovisual é sua 

participação na criação de uma narrativa coletiva bem maior, que se modifica e se 

fluidifica tendo como ponto de partida a democratização da internet e a inclusão de 

usuários antes excluídos desse processo de co-criação universal. O modelo criado pelo 

Netflix é uma inovação interessante, que nos dá margem para elaborar diversas 

reflexões e pensar na forma em que filtra e transpõe para a tela os anseios do público. 

Para tal estudo, começaremos com um breve panorama dos Estudos Culturais, 

seus principais autores e algumas reflexões levantadas e abordagens utilizadas. 

Investigaremos como esse campo teórico subverteu a ideia de que objetos culturais 

seriam apenas aqueles a que se chamava de “alta cultura”, estendendo o estudo para 

manifestações populares e de “subculturas” e aumentando a compreensão que se tinha e 

que se tem sobre Cultura como um todo. Veremos como essa passou a se relacionar 

com a mídia e com a economia de maneira tão íntima como podemos perceber hoje em 

dia, além de entender a inteiração dos produtores com as estruturas culturais que 

determinam e são determinadas pelo seu trabalho. Encontraremos uma maneira 

satisfatória de analisar nosso objeto, levando em consideração o modelo de 

comunicação sugerido por teóricos culturais, para entender a multiplicidade de sentidos 

criada a partir de cada texto cultural. Estudaremos as dinâmicas que regem o 

comportamento do público e as reações causadas por isso, para entender melhor o 

fenômeno do consumo da cultura. 

No segundo capítulo, analisaremos algumas janelas de exibição de audiovisual 

(Cinema, Televisão e vídeo para internet) de acordo com seus aspectos históricos, 

estruturais, econômicos, políticos, físicos, técnicos, a fim de entender que papel 

desempenham hoje na indústria audiovisual e na percepção do público. Veremos como 

o Cinema se estruturou e se transformou para acompanhar a sociedade em suas rápidas 

transformações, e como hoje parece se estagnar e gerar cada vez mais fracassos. 

Veremos como a Televisão trouxe o audiovisual para dentro do ambiente familiar, 

íntimo, como isso alterou tematicamente e em termos de linguagem o repertório 

audiovisual. O “vídeo para internet” também será abordado, já que flexibiliza formatos, 

linguagens e fluxos de distribuição do audiovisual, trazendo para a esfera individual a 
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escolha do conteúdo que se quer assistir, além de permitir a difusão em larga escala de 

vídeos feitos por indivíduos com pouco aparato técnico. 

Finalmente, no terceiro capítulo, analisaremos as características mais marcantes 

de Netflix, e quais são os efeitos no serviço que oferece. Falaremos de seu famoso 

algoritmo de recomendação, tentando entender quais informações são priorizadas e por 

quê. Isso nos leva à reflexão sobre seus conteúdos originais, criados levando em 

consideração o grande volume de dados recolhidos sobre os hábitos de 

espectatorialidade de milhões de clientes. Entenderemos de que forma o serviço se 

sustenta economicamente pelo modelo de assinatura, sem venda de espaço publicitário, 

e como isso impactou os demais agentes da indústria audiovisual. Finalmente, 

entenderemos os efeitos culturais desse novo modelo. 

O avanço da tecnologia catalisa e dinamiza processos culturais e pessoais, 

transformações na sociedade e nos indivíduos. Refletir sobre os fenômenos que ocorrem 

no âmbito da Cultura nos auxilia a fazer sentido e organizar mentalmente a realidade, e 

nos ajuda a entender que espaço ocupamos e que espaço queremos ocupar no mundo, 

seja como produtores culturais, de audiovisual, ou como sujeitos. 
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1 TÓPICOS SOBRE OS ESTUDOS CULTURAIS 

 

 Quando pensamos nas transformações pelas quais o Cinema passou durante suas 

muitas décadas de existência, o que mais nos chama atenção são inovações técnicas com 

grande impacto estético: a passagem do cinema mudo para o sonoro, do preto e branco 

para o colorido, do formato quadrado para o panorâmico, da película para o digital, do 

2D para o 3D. Todas essas tecnologias são valorosas, foram extremamente importantes 

para a sobrevivência do audiovisual como forma de entretenimento e de comunicação, e 

contribuíram para trazer a experiência do cinema para mais perto de uma sensação de 

realidade. 

 Este trabalho propõe pensar o modelo do Netflix também como inovação no 

contexto da indústria audiovisual, visando entender como funciona e como aproxima o 

público de uma experiência diferente em relação às outras formas de audiovisual. 

 Estudaremos, neste capítulo, algumas questões relevantes para o estudo da 

Cultura como um todo, para nos próximos direcionarmos a reflexão para nossa questão 

específica. 

 

1.1 PANORAMA HISTÓRICO 

 O olhar multidisciplinar é característico dos Estudos Culturais, e muitas das 

questões levantadas por seus pensadores são relevantes para construirmos nossa análise 

em torno da produção da indústria audiovisual e como esta é alterada pela participação 

indireta do público na criação de programas largamente distribuídos. 

 O estudo de Ana Carolina Escosteguy, Cartografias dos estudos culturais Uma 

versão latino-americana
1
 nos guia a entender de que forma se configurou esse campo, e 

                                                           
1
 ESCOSTEGUY, Ana Carolina D. Cartografias dos estudos culturais – Uma versão latino-americana. 

(Coleção Estudos Culturais, 8) Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
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expõe algumas de suas grandes questões que vem sendo pesquisadas nas últimas 

décadas. 

 Um dos autores apontados no livro como uma das bases dos estudos culturais é 

Raymond Williams, que propôs em 1961 um olhar novo para a época, com seu livro
2
 

The Long Revolution: a cultura “comum” poderia ser entendida no mesmo patamar de 

importância em que estavam a Literatura, a Música e as Artes. Ou seja, tanto em textos 

culturais vistos antes como ordinários, entretenimento puro e simples, quanto em um 

cânone literário, uma música erudita ou uma pintura clássica, podemos analisar 

processos pelos quais “significados e definições são socialmente construídos e 

historicamente transformados” 
3
. Essa abordagem antropológica desbancou uma visão 

“moral-literária” que havia no estudo cultural, abrindo novos horizontes no 

entendimento da cultura e da sociedade. 

 Tanto para Williams como para E. P. Thompson, outro autor importante para os 

Estudos Culturais ingleses, Cultura era uma “rede vivida de práticas e relações que 

constituem a vida cotidiana, dentro da qual o papel do indivíduo estava em primeiro 

plano” 
4
. A cultura, então, só existiria quando indivíduos conseguissem acessá-la, 

compreendê-la, associá-la aos seus próprios códigos e forjar identidades a partir dela, de 

outra forma seria vazia. Logo, para Thompson, não se pode dizer que cultura é o modo 

de vida global, mas o enfrentamento de modos de vida diferentes, por serem pessoais. 

Ela se cria no espaço entre diversas compreensões individuais e coletivas. 

 Do pensador Stuart Hall, herdamos a investigação da resistência de subculturas e 

a análise dos meios massivos. Além disso, ele atribuiu uma faceta definitivamente 

política ao estudo da cultura. É impossível entender cultura sem observar como as 

instituições estabelecidas, as relações de poder e os processos históricos influenciam a 

produção cultural e a recepção. É necessário um olhar multidisciplinar para entender 

fenômenos que não podem ser compreendidos através de apenas uma disciplina, que 

precisam ser pensados em uma relação dinâmica com outras esferas, principalmente 

com as estruturas ou os processos produtivos. São interdependentes ao invés de 

isolados. Nessa lógica, os objetos de estudo também serão múltiplos: culturas populares, 

meios de comunicação de massa, identidades, etc.  

                                                           
2
 Ibidem, p.27 

3
 Ibidem, p.28 

4
 Ibidem, p.28 
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 Podemos dizer que, em uma primeira fase, os pesquisadores britânicos estavam 

mais identificados com a questão da cultura “como espaço de negociação, conflito, 

inovação e resistência dentro das relações sociais das sociedades dominadas pelo poder 

e fraturadas por divisões de gênero, classe e raça” 
5
. Esses questionamentos 

influenciaram intensamente a forma como se estuda cultura, valorizando a investigação 

sobre textos culturais, agentes, processos e relações que eram antes relegados a um 

lugar menor e esvaziados de importância e legitimidade. 

 Em um momento posterior, a escalada da globalização cultural (construída sobre 

a expansão de um mercado de bens simbólicos) nos anos 1980 foi parte de uma série de 

fatores que provocaram uma revisão conceitual acerca de algumas questões antes 

fundamentais para a formação das identidades, principalmente no que diz respeito a 

nacionalidade, regionalidade, comportamento, etc. Fez-se necessário entender quais 

eram as novas condições e processos que entraram nessa constituição e de que forma se 

relacionavam com o que já vinha acontecendo. Para isso, o foco dos estudos passou a 

ser a recepção, mais especificamente a dinâmica codificação-decodificação, 

combinando a análise de textos culturais com pesquisa de audiência. Assim, seria 

possível entender como uma produção cultural hegemônica se insere na esfera do 

popular, quais desdobramentos e ressignificações acontecem, e que relações de poder 

permeiam essas práticas. 

 Outro polo de pesquisas importante para os Estudos Culturais foi a América 

Latina, não só dialogando com esse movimento teórico mais abrangente, mas também 

criticando o instrumental que era utilizado para compreender as questões. Jesus Martín-

Barbero é apontado por Escosteguy como um dos principais autores desse grupo. Sua 

proposta foi pensar a comunicação a partir de práticas sociais, já que o seu estudo não se 

esgota nos termos de emissor, mensagem, receptor, meio, etc, mas está relacionada a 

muitos outros aspectos da vida cotidiana de indivíduos e sociedades. A experiência do 

popular foi fundamental para o estudo da comunicação de um viés latino-americano, 

deslocando uma ideia que se tinha de cultura como reprodução para uma preocupação 

com os processos que constituem e transformam a esfera social. 

 Os Estudos Culturais são importantes para nosso estudo na medida em que 

métodos de estudos anteriores negligenciavam a dimensão humana do ser humano
6
. As 

                                                           
5
 Ibidem, p.41 

6
 EAGLETON, Terry. Depois da teoria: um olhar sobre os estudos culturais e o pós-modernismo. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p 9 
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questões levantadas por esses estudiosos serão a base para esse estudo que busca 

compreender a inovação da indústria audiovisual enquanto um processo contínuo, quais 

são os agentes que participam desse jogo, as relações que se estabelecem entre eles e 

suas consequências mais palpáveis na vida cotidiana dos indivíduos. 

 

1.2 CULTURA E MERCADO 

Ao analisar um objeto de estudo sob um olhar específico, em nosso caso o dos 

Estudos Culturais, é necessário também fazer algumas considerações a respeito de seu 

enquadramento [e das esferas de pensamento que escolhe não ocupar]. Usaremos o 

texto do teórico Terry Eagleton, Depois da Teoria
7
, uma revisão crítica sobre alguns 

estudos de comunicação e cultura, para nos guiar acerca das próximas reflexões. 

 Quando os Estudos Culturais surgiram como uma área a ser reconhecida, a ideia 

que se tinha de cultura girava em torno de valores, em oposição a preços; da moral ao 

invés do material. Era o lugar de potências que não conseguiam ser enquadradas na 

lógica do capitalismo. Nos anos 1960 e 1970, porém, conforme o primeiro mundo 

experimentava um salto em sua qualidade de vida, impulsionado pelo consumo, o termo 

“cultura” passava a ser empregado também como sinônimo de diversos produtos 

comercializáveis ou derivados deles: o filme do momento, sua campanha publicitária, 

seus produtos correlatos (desde brinquedos a automóveis de verdade); todo o aparato 

que envolve a moda, desde marcas e estilistas, passando por propagandas e matérias em 

revistas; e até os diferentes estilos de vida viraram ponto de interesse.
8
 Esses são apenas 

alguns exemplos do que teve que abarcar, de repente, o estudo da cultura. 

 Para entender melhor a questão e aprender com ela, nos guiaremos pela crítica 

feita pela economia-política da comunicação e cultura sobre os estudos culturais nos 

anos 1990. Retomando Escosteguy
9
, podemos dizer que alguns dos pesquisadores que 

seguiram essa linha tiveram bastante sucesso para elucidar aspectos da cultura ligados à 

economia que vinham sendo inexplorados. Ela cita Douglas Kellner (2001) 
10

: “No 

estágio corrente dos estudos culturais existe uma tendência muito difundida em 

descentrar, ou até mesmo ignorar completamente a economia, a história e a política.” A 

crítica aqui é justamente à tendência de se ater com exclusividade a estudar a construção 

de identidades e a cultura midiática, sem prestar a devida atenção às dinâmicas próprias 

                                                           
7
 Ibidem 

8
 Ibidem, p.45 

9
 ESCOSTEGUY, op. cit., p.201 

10
 KELLNER, 1997a apud ESCOSTEGUY, 2001, p.201 
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da cultura com a economia, e também com a política e a história. Havia sido tão 

necessário, em um momento anterior, resistir a reducionismos quantitativos, numéricos, 

inclusive econômicos, que a influência das dinâmicas econômicas teve sua importância 

subestimada pelos Estudos Culturais. 

Kellner apresenta um aporte à discussão introduzindo seu próprio conceito de 

cultura, do qual destacamos os seguintes pontos: “uma cultura de mídia, que, por meio 

de imagens, sons, estímulos, fornece o material com que as pessoas forjam suas 

identidades” 
11

. Ao mesmo tempo em que esse pensamento engloba uma multiplicidade 

de meios, consegue traçar tendências que perpassam vários deles e se relacionam 

também entre si. Logo, podemos incluir outros tipos de imagem-som, imagem-estímulo, 

som-estímulo, som-imagem-em-movimento, diversos meios de discurso, metadiscurso e 

outras derivações (enfim, todos os meios capazes de carregar significados, assim como 

as relações entre eles), que antes, mesmo com toda flexibilidade alcançada nas décadas 

anteriores, ainda não eram investigadas como parte importante do repertório cultural. 

Ou seja, podemos pensar alguns fenômenos bastante contemporâneos como parte da 

cultura de mídia: intervenções urbanas interativas, gifs, playlists, hashtags, ações 

promocionais participativas, jogos, aplicativos, adaptações, paródias, etc. Indagamos-

nos se esses elementos estão no caminho de se tornarem mais significativos do que o 

Cinema e a Televisão na formação identitária de grandes grupos de pessoas. 

 Esse conceito de cultura, porém, não abarca somente o imaterial. Não podemos 

ignorar que ela também é “constituída por diversos aparelhos culturais de diversas 

naturezas: os meios, as estruturas físicas, o modo como se organiza, tecnologias” 
12

. 

Sendo assim, a cultura da mídia, que, “por meio de imagens, sons, estímulos, fornece o 

material com que as pessoas forjam suas identidades” é também determinada por essas 

instâncias, ao mesmo tempo em que as determina. Um modo de produção cultural pode 

se reinventar espontaneamente, por iniciativa dos produtores, trazendo consequências 

estéticas e simbólicas para o produto final. No âmbito do audiovisual, por exemplo, o 

movimento recente dos produtores em direção ao cinema digital causou uma grande 

mudança no parque exibidor, que teve que se adequar. O produtor, por sua vez, deve 

saber que muitas salas ainda não têm a exibição digital disponível, e deve se adaptar 

para que seu produto chegue ao público apesar disso.  

                                                           
11

 KELLNER, Douglas. A cultura da mídia: estudos culturais - identidade e política entre o moderno e o 

pós-moderno. Bauru, SP: EDUSC, 2001, p.9 
12

 Ibidem, p.9 
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Outro ponto que o autor ressalta é que a cultura da mídia é “comercial, seus 

produtos são mercadorias e se organizam como tal” 
13

. Isso quer dizer que os 

significados e representações inscritos nos textos culturais podem carregar, e muitas 

vezes carregam, algum resquício ou influência da lógica de mercado em que foram 

gestados. Esse mercado se organiza em torno do capital
14

, com seus filmes, álbuns, 

livros, revistas, etc. visando a maior audiência possível para ser revertida em 

dividendos. 

Tendo em vista essas características da cultura da mídia – é o material de 

formação de identidades; pressupõe um aparato físico e estruturas; está inscrita em uma 

lógica de mercado – podemos concluir que existem diversas intenções e ideologias 

presentes nos produtos culturais, seja de forma transparente ou não. É um terreno 

dinâmico, em que fenômenos acontecem segundo um sem-número de variáveis. As 

combinações entre elas dão origem a um número grande, porém limitado de textos 

culturais, com um número ilimitado de impressões e sentidos possíveis de serem 

interpretados a partir deles.  

 

2.3 CULTURA E NEGOCIAÇÕES 

Essa multiplicidade que nega sentidos únicos coincide com o que alguns teóricos 

chamam de pós-modernidade. Eagleton (2005) afirma que há um preconceito 

catastrófico dos pós-modernos em relação a normas, unidades e consensos, e que isso é 

uma consequência de diversas mudanças sociais profundas que se faziam notar à época, 

entre elas a “aparente desintegração da antiquada sociedade burguesa numa multidão de 

subculturas” 
15

. Isso quer dizer que o público parecia estar mais segmentado do que 

nunca, o que para o mercado foi a deixa para produzir conteúdos mais direcionados às 

características desses grupos de pessoas. Enxergando a própria diferença como algo 

potencialmente comercializável, a cultura de consumo, associada fortemente à cultura 

da mídia
16

, explodiu nos países desenvolvidos nos anos 1980 e 1990, e seus efeitos 

podem ser vistos e vivenciados de diversas formas até hoje e em todo o mundo. 

Nesse cenário, entender a comunicação como um modelo linear de emissor, 

mensagem e receptor como instâncias tão absolutas é insuficiente, visto que as práticas 
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culturais se dão em contextos muito mais complexos. Stuart Hall sugere que pensemos 

esses fenômenos como um processo de produção-codificação e recepção-decodificação: 

Nesse modelo existe uma relação entre a 

codificação da mensagem, no âmbito da produção, e sua 

decodificação, no nível da recepção. No entanto, esses 

dois momentos não constituem uma identidade 

imediata, ou seja, os códigos utilizados pela codificação 

e pela decodificação podem não ser perfeitamente 

simétricos.
17

 

 

 Isso quer dizer que um mesmo texto cultural pode ter leituras tão diferentes 

quanto forem distintos os contextos em que o receptor se insere. A diferença de 

compreensões que poderia ser vista como erros, distorções de significado ou falhas de 

leitura se mostra, na verdade, como uma polissemia no sentido da mensagem, o que não 

pode ser imediatamente percebido como bom ou ruim. 

 Quer dizer também que o estudo de textos culturais não pode se ater apenas à 

sua análise, pois seu significado não se esgota no processo de produção, mas deve ir 

além, tentando da melhor forma possível entender como se relaciona com outras 

práticas e estruturas sociais. Isso pressupõe que a sociedade seja vista não como uma 

totalidade absoluta, mas como um sistema dinâmico, em que existem várias forças 

dominantes que se articulam entre si para formar uma “unidade complexa” 
18

: a 

economia, a política, a tecnologia e, no mesmo patamar, a cultura. É dizer que nenhuma 

dessas instâncias determina o comportamento da outra, mas que cada uma provoca as 

outras dinamicamente e todas juntas criam a realidade humana. 

Os meios de comunicação tem um papel interessante nessa formação, pois 

reproduzem essa realidade ao mesmo tempo em que a definem, já que o próprio 

processo de reproduzir cria novos sentidos.
19

 

Os meios veiculam imagens, sons, eventos - reais ou fictícios – através de certos 

códigos (codificação), gerando produtos que podemos entender como mercadorias 

simbólicas
20

. Na fase de produção se constrói a mensagem, traduzindo por meio da 

linguagem diversos temas de outras fontes da estrutura sócio-política-cultural, e ao 

mesmo tempo imprimindo a eles novos significados. Escosteguy relembra Martín-

Barbero, dizendo que os sujeitos produtores “não se definem por algum tipo de 

intencionalidade, mas pelo lugar que ocupam no espaço social e pela forma como 
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inscrevem sua presença no discurso”.
21

 É dizer que nenhum texto cultural pode ser 

totalmente transparente, pois nele estarão incrustados alguns dos valores presentes nas 

estruturas que constituem a realidade em que se inserem, além de agregar sentido (ou 

sentidos) inevitavelmente pelo uso da linguagem escolhida para transmiti-lo. 

A simples escolha dos temas a serem tratados, das imagens a serem 

enquadradas, das palavras a serem usadas, é a resultante de várias forças que convivem 

e disputam o domínio de influências de acordo com seus objetivos, sejam grupos sociais 

importantes, ideologias políticas rivais, ou forças econômicas poderosas.
22

 Segundo 

Escosteguy
23

, essa dinâmica é inconsciente até mesmo para os codificadores. Podemos 

dizer, porém, que no atual estágio do capitalismo os próprios meios ganharam tamanha 

força econômica e influência política que são em si uma das forças determinantes na 

prática da produção de sentido. Dão origem a produções complexas, que incorporam 

vários discursos
24

, logo o que os estudos de comunicação anteriores chamam de 

significado “dominante” não pode ser visto como unitário, mas é formado por uma 

“pluralidade de discursos dominantes”.
25

 Tais produções são constituídas também de 

uma pluralidade de representações, já que representar a vida em sociedade como uma 

experiência única e absoluta não seria fiel à realidade, nem promoveria a catarse do 

público, o que minaria a legitimidade desses meios e diminuiria sua relevância. 

Kellner (2001) sugere usar as ferramentas de que dispõe a economia política da 

cultura para interpretar efetivamente os fenômenos culturais, que tem seus mecanismos 

e estratégias de marketing próprias.
26

 Uma análise cultural adequada procura relacionar 

características e desdobramentos dos textos culturais com outras práticas sociais. De que 

forma uma mudança estética num certo grupo de filmes pode estar ligada a uma crise 

econômica? Como conectar a temática abordada por um movimento cinematográfico e 

as posições políticas de um governo que financia a produção? Esses são exemplos quase 

grosseiros, mas com muita observação e dedicação é possível perceber e entender a 

dinâmica que rege um fenômeno ou grupo de fenômenos culturais.  
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2.4 PRODUÇÃO E PÚBLICO 

É preciso, no entanto, fazer um contraponto ao aparente determinismo insinuado 

pelo modelo de Hall (produção/codificação e recepção/decodificação). Se a 

comunicação não se esgota na produção, a construção de um sentido dominante não é 

linear e não necessariamente é imposta de cima para baixo: por vezes prospera, por 

vezes é questionada, se reinventa e absorve outras ideias. É um processo dinâmico 

vivido no campo cultural, visto por Martín-Barbero como estratégico, pois é um espaço 

articulador de conflitos.
27

 É onde se encontram desdobramentos de outras esferas do 

social, onde interagem, ganham novos significados e usos coletivos e individuais. 

 Para pensar a questão das negociações simbólicas no âmbito cultural, 

Escosteguy destaca a participação de outro pensador latino, Nestor García Canclini, na 

mudança de percepção sobre a dominância do processo comunicativo: 

Se até os anos [19]70 predominava uma visão de 

consumo como espaço de reprodução, hoje a ênfase está 

na multiplicidade de sentidos que podem ser desenhados 

a partir da escolha dos objetos de consumo, o que, por 

sua vez, pode proporcionar ao consumidor uma 

identidade nova e potencialmente diferente.
28

 

 

O consumo não seria, então, puramente passivo, mas um processo ativo e vivo, 

que não esgota a comunicação, ao contrário: gera novas possibilidades, desdobramentos 

e leituras. Ou seja, a própria formação da cultura prevê um alto grau de participação do 

público
29

. Hoje entendemos que a mensagem divulgada pelo emissor não é um texto 

fechado, pode ser lida de diversas formas dependendo do contexto em que se insere. O 

receptor, então, não deve ser visto como mero decodificador de textos culturais, pois 

com sua subjetividade pode produzir novos sentidos a partir deles.
30

 

Os detentores dos meios de comunicação não ignoram essa realidade, e 

procuram dialogar com o público, tentando entender suas demandas, digeri-las, e 

respondê-las em seus produtos para que sejam palatáveis ao maior número de pessoas 

possível. Os meios buscam, afinal, a audiência e o lucro, pois fazem parte de uma 

atividade comercial, inserida em um sistema industrial
31

. Os anseios e vivências do 

indivíduo são de grande importância e estão representados em quase todas as produções, 
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pois se o conteúdo divulgado não fornece elementos de identificação, o conjunto de 

receptores perde o interesse e o texto perde seu propósito. 

Podemos dizer, então, que os produtos culturais, assim como a Cultura, se 

constituem de valores presentes em várias instâncias da sociedade, desde as estruturas 

que operam dentro dela, passando por fatores históricos, antropológicos e políticos, até 

as contribuições individuais. 

É importante lembrar a contribuição individual, já que o que chamamos aqui de 

“público”, o conjunto de receptores, não é um bloco homogêneo. É talvez a instância 

mais complexa da comunicação, visto que abarca a grande maioria de participantes 

desse processo. Além disso, estão presentes nesse grupo diversas regiões de 

enfrentamento como classe, gênero, etnia, geração, entre outros aspectos determinantes 

para a formação da identidade de cada um e da noção que formamos do “outro”. As 

articulações politicas e ideológicas dentro dessas áreas são, como vimos, dinâmicas e 

mutáveis, e se faz necessário que estejamos muito atentos a isso ao estudar qualquer 

fenômeno cultural. 

 Canclini novamente traz nossa atenção para a complexidade do público, ao 

perceber que existe na contemporaneidade uma tendência de desterritorialização, ou 

seja, “perda da relação natural da cultura com um território geográfico” 
32

. É dizer que 

as referências culturais que seriam as mais imediatas, as do local onde se vive, não 

necessariamente são as mais determinantes, já que os produtos culturais mais acessíveis 

e desejados muitas vezes são produzidos por grandes grupos, que têm a força e o 

aparato necessários para que sua produção se dissemine além de barreiras regionais, 

nacionais e até mesmo de classe social. No cenário atual da globalização, a presença 

mais marcante na produção ocidental é a estadunidense, que difunde os valores, 

vivências, preferências e desafetos do país de origem. Essa produção norte-americana 

consegue ser absorvida por muitos, pois não ignora as diferenças que existem entre os 

indivíduos que compõem seu público, mas funciona através delas, incorporando 

experiências universais o suficiente para dialogar com uma maioria do público. 

 É dizer que até mesmo uma produção cultural que se pretende dominante não 

pode funcionar apenas segundo preferências e visões de mundo de seus agentes 

produtores. Os conflitos vividos pelo cidadão comum devem estar representadas nesses 

textos, e quanto mais acuradamente o forem, mais tocarão o público. Um exemplo 
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marcado é o longo sucesso das telenovelas melodramáticas, que mesmo com seu 

formato que exige muito tempo de acompanhamento por parte dos espectadores, 

conseguem o engajamento necessário para ter sucesso. Essas narrativas nos permitem 

analisar as rachaduras na agradável fachada da sociedade de consumo, os anseios que a 

afluência material pode mascarar, mas não consegue saciar.
33

  

 As sociedades se organizam em torno de conteúdos simbólicos, extraindo daí 

elementos para a produção das identidades e de sentidos de vida. Os meios de 

comunicação fornecem material para esse fenômeno ao mesmo tempo em que estão 

inseridos em uma lógica comercial e de sugestão ideológica. Kellner destaca que a 

“Cultura tem funções e efeitos contraditórios. Legitima o poder vigente ao mesmo 

tempo em que dá ferramentas para ressignificações.” 
34

 Desse modo, mudanças na 

maneira de consumir podem alterar as formas de exercer a cidadania e de construir 

identidades. 

Entender a popularidade de certos textos culturais nos ajuda a entender a 

realidade nas quais eles nascem e circulam
35

 e é a isso que vamos nos dedicar nos 

próximos capítulos. 
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2 O AUDIOVISUAL HOJE 

 
 “Selznick escreveu para Louis B. Mayer 

(...) que todos os “velhos estúdios” de Hollywood 

ainda estavam engrenados em um “negócio que não 

existe mais”. Selznick achava que tudo, desde os 

estúdios de produção em Los Angeles até as cadeias 

de distribuição e marketing, estava baseado em uma 

noção de fazer cinema – e em filmes em si – para os 

quais “não existia mais mercado”. […] e ele fechou 

com a observação de que os “grandes estúdios” de 

Hollywood estavam se mantendo vivos apenas por 

conta de momentum e dos filmes feitos em anos 

anteriores.”
36

 

 

O Cinema se afirmou no século XX como o mais proeminente meio de 

entretenimento. Sua capacidade de capturar a “realidade” encantou multidões já à época 

de seu surgimento e continuou traduzindo acontecimentos, anseios, narrativas e 

ideologias em linguagem audiovisual (mesmo passada a fase inicial de novidade, 

quando suas convenções já estavam naturalizadas e ninguém mais saía correndo ao ver 

um trem vindo em alta velocidade em direção à tela). Podia-se comprar ingressos a 

cinco centavos de dólar para assistir aos últimos lançamentos nos nickelodeons e a 

produção era prolífica, já que o americano ia ao cinema em média quatro vezes por 

semana antes da chegada da televisão. 

Hoje, século XXI, em que as opções de entretenimento e de arte se 

multiplicaram e assumiram diversas formas, o que permaneceu da atividade 

cinematográfica? Como outros meios usaram e usam aspectos dele para se 

estabelecerem? Neste capítulo investigaremos o atual panorama do Audiovisual. 

 

2.1 CINEMA 

 Em seus mais de cento e vinte anos de existência, a atividade cinematográfica já 

passou por muitas transformações e teve que se reinventar diversas vezes para 

acompanhar o mundo e a humanidade nesse período de mudanças intensas, mas teve e 

tem ainda hoje um papel importante dentro do que chamamos de Cultura. 
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 O que se mantém na atividade mesmo depois de todas as transformações? O que 

caracteriza o Cinema hoje? 

 Podemos apontar logo de início que a intenção desse tipo de audiovisual é ser 

exibido em salas de cinema, com uma grande tela, sala escura, sistema de som 

envolvente e um grupo de pessoas assistindo juntas ao filme, que pode ser de longa 

metragem, curta metragem, com uma narrativa ficcional ou documental ou até sem 

narrativa, como no caso dos experimentais. 

 De qualquer forma, a chegada desse filme ao público pressupõe um longo e 

complexo processo, em que há três grandes etapas: a produção, a distribuição e 

exibição, cada uma com suas sub-etapas. A produção é feita por estúdios, empresas 

produtoras ou, mais raramente, iniciativas independentes, e engloba todas as escolhas, 

custos e responsabilidades de produção do filme. A distribuição também é feita por 

empresas em sua grande maioria: as distribuidoras, responsáveis pelas campanhas de 

publicidade e da confecção de cópias ou HDs (P&A, do inglês, prints and advertising), 

ou seja, do filme em seu formato físico. Elas intermediam a distribuição do filme, tendo 

a visão de qual filme se sairá bem em quais cinemas, baseado em pesquisas, estatísticas 

de filmes semelhantes e alguma intuição. Os exibidores são os donos das salas de 

cinema, normalmente organizados também em empresas com múltiplas salas espalhadas 

pelo país, ou pelo mundo no caso de multinacionais como Cinemark, UCI e Cinelagoon. 

Eles decidem junto aos distribuidores em quantas e em quais salas os filmes entram, 

tendo como objetivo trazer o máximo de pessoas às salas, e assim conseguir a maior 

bilheteria possível. A arrecadação tem então uma porcentagem repassada ao 

distribuidor, que, após compensados seus custos com publicidade e cópias, repassa uma 

porcentagem desse valor ao produtor. 

 Seria intuitivo, então, dizer que os filmes que agradam mais ao público terão 

mais sucesso, que seria revertido ao produtor como recursos para produzir mais obras 

relevantes para as pessoas. O consumo desse tipo de bem cultural, porém, se dá dentro 

de uma lógica bem mais complexa, em que a capacidade econômica dos agentes 

produtores é determinante, e um bom investimento em P&A pode determinar o sucesso 

do filme mesmo antes do primeiro espectador entrar na sala de cinema. Ora, se o filme 

foi agressivamente distribuído, ocupando grande porcentagem das salas de cinema de 

um país na ocasião de seu lançamento, e sua campanha publicitária passou meses 

distribuindo trailers, espalhando cartazes pelas cidades, com imagens pulando na frente 

das pessoas em qualquer website que se acessa e ampla cobertura midiática, torna-se 
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muito difícil para outros filmes, com orçamento menor, sobreviverem nesse cenário, 

mesmo que tenham alta qualidade artística e potencial de tocar o coração dos 

espectadores. Vemos, então, um fator de ordem econômica, a concentração de recursos 

nas mãos de agentes já estabelecidos, alterar o modo como o público percebe esses 

produtos e influenciar em sua escolha na hora de comprar o ingresso, retroalimentando 

esse ciclo e permitindo aos mesmos produtores lançarem os mesmos tipos de filmes, já 

que pelos números se infere que esses estão agradando e serão bem aceitos. 

Os megalançamentos (os que se costumava chamar de blockbusters) tornam-se, 

então, predatórios e podem acabar limitando as opções de escolha do público. Um caso 

notório no Brasil foi o lançamento do filme “Jogos Vorazes – A Esperança Parte 1” em 

2014. Esse filme ocupou 1.300 das 2.800 salas de cinema do Brasil, em uma data em 

que estrearam outros 6 filmes, um deles nacional
37

, limitando as opções do público e 

impedindo a oferta de uma programação mais diversa. O episódio chamou a atenção da 

agência reguladora do cinema nacional, a Ancine, que prontamente propôs um acordo 

entre os exibidores para que a partir de 2015 um único filme pudesse ocupar no máximo 

35% das salas de um complexo. 

 É notório que o cinema estadunidense produz a grande maioria dos filmes que se 

encaixam na categoria de megalançamentos. Isso obriga cinematografias menos 

estabelecidas a procurarem alternativas para sobreviver. Muitos países da Europa têm 

reserva de mercado para filmes nacionais, como na França, onde a cota chega a 40%. 

No Brasil, a produção tem que ser fomentada com recursos de editais e incentivos 

fiscais, já que a grande maioria dos filmes não consegue competir com as produções 

norte-americanas, e não conseguiria se pagar apenas com a renda revertida da venda de 

ingressos. 

 Essa conformação prejudica até mesmo a produção independente dos Estados 

Unidos, aquela que acontece à parte dos grandes estúdios. O cinema independente 

americano é prolífico, produz filmes de qualidade e propositivos em termo de narrativa 

e linguagem, com grande presença nos festivais e em suas premiações. Mas esses filmes 

acabam sendo apreciados apenas por um público muito específico, que se propõe a 

pesquisar além do óbvio, além do filme cujo ator principal deu entrevistas em todos os 

programas de TV, cuja atriz principal fechou contrato para ser a cara de uma grife 

luxuosa, cujos personagens em forma de bonecos, cadernos e todo tipo de 
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merchandising estão em toda parte, que já teve partes da história contadas anteriormente 

em outros filmes de sucesso. 

Os títulos mais derivativos, aliás, são a característica mais marcante do Cinema 

em tempos de recessão econômica acentuada como a que começou em 2008. Na tabela 

abaixo vemos a relação dos vinte filmes de maior bilheteria no ano de 2015. Apenas três 

dos vinte são roteiros originais (sendo dois deles animações para o público infantil, 

garantia de grande bilheteria), seis adaptações de outras obras, um spin-of e dez 

sequências de filmes anteriores, com o recorde de ser o sétimo filme de sua franquia 

dividido entre “Furious 7” e “Star Wars – The Force Awakens”, terceira e primeira 

maiores bilheterias do ano, respectivamente. 

Figura 1 – Ranking de faturamento dos filmes lançados em 2015 

 

Fonte: Box Office Mojo38 

 

Podemos concluir, então, que a originalidade está em baixa, com apostas seguras 

por parte dos produtores em produtos narrativos e personagens que já foram “testados” 
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no imaginário popular cinemático e em outros meios. O filme também pode ser testado 

antes de estrear, em sessões fechadas, e os produtores podem fazer pesquisas para 

entender como as pessoas recebem certos aspectos do filme, mas esses métodos têm 

alcance limitado para prever o sucesso do produto, e não é possível fazer grandes 

alterações baseando-se nisso.  

Outro método bastante utilizado para tentar garantir o sucesso de um filme é 

estampá-lo com o rosto de um ator ou de uma atriz já conhecido (a) e querido (a) pelo 

público. Essa prática é característica da Era de Ouro de Hollywood, e ficou conhecida 

como star system. É um sistema que articula diversas esferas da mídia, com as estrelas 

aparecendo em revistas e dando entrevistas em programas de televisão, tornando-se para 

muitos verdadeiros ídolos pessoais, demonstrando como os agentes produtores contam 

com diversos aparatos externos à atividade cinematográfica para se manter no topo. 

Repetir personagens, narrativas e fórmulas já estabelecidas também é repetir 

estruturas de pensamento, não dar lugar para o que se manifesta de novo. O público e a 

crítica já dão sinais de insatisfações com certos aspectos da produção hegemônica, com 

surgimento de grupos e movimentos que pedem uma representação mais diversa em 

toda mídia (não só filmes e séries, mas também telejornais, peças publicitárias, etc.), 

mas principalmente no Cinema, em que resistem modelos de pensamento antigos, com 

os produtores executivos mais altos e chefes de estúdio, pessoas com poder de decisão, 

“viciados” na segurança de repetir fórmulas.  

Figura 2– Jane Bond. Arte feita por fãs, circuladas em espaços online, revelando anseios 

por mais protagonismo feminino nas grandes produções. 

 

Fonte: Screenrant
39
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Figura 2– Homem Aranha. Arte feita por fãs, circuladas em espaços online, revelando 

anseios por mais protagonismo negro nas grandes produções. 

 

Fonte: FansShare
40

 

O cineasta Peter Greenaway
41

 declarou certa vez: "Ainda estamos ilustrando 

romances da Jane Austen – que perda de tempo". É preciso que as estruturas que 

compõem o Cinema se atualizem se quiserem se manter relevantes. No último grande 

baque para a indústria cinematográfica, na época em que se popularizou a televisão, a 

solução foi encontrar talento criativo mais jovem para renovar a produção, e em breve 

será necessário encontrar outras alternativas para manter o interesse do público. 

Na epígrafe deste capítulo, o produtor David Selznick escreve ao dono do 

estúdio MGM completamente desacreditado com relação à potência do Cinema, diz que 

o meio só estaria sobrevivendo por conta de momentum e filmes criados em anos 

anteriores. A anedota data de 1953. Em 2007, mais de meio século depois, Peter 

Greenaway reflete: "Trinta e cinco anos de cinema mudo passaram, ninguém mais olha 

para ele. Isso vai acontecer com o resto do Cinema. O Cinema morreu.” 
42

. Mas assim 

como já aconteceu, o Cinema pode se redescobrir e propor experiências novas e 

interessantes. Para alguns será uma questão de telas maiores, sistema de som mais 

imersivo, maior qualidade de definição, 3D mais realista, 4D, cheiros, poltronas que se 

mexem, truques diversos. Para outros, a entrada de novas vozes no discurso 
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consideravelmente fechado da produção dominante. De qualquer forma, algo deve 

mudar para que o Cinema permaneça/volte a ser relevante. 

 

2.2 TELEVISÃO 

A televisão de que falaremos aqui é um aparelho móvel específico, mas é 

também todo o conteúdo transmitido através dela, suas formas e códigos, assim como 

toda estrutura humana e aparato tecnológico necessário para alimentar esse meio. Estão 

disponíveis em sua programação telejornais, narrativas seriadas (ficcionais ou “reality 

shows”), programas de variedades e de entrevistas, transmissão de eventos esportivos, 

competições diversas (de musicais e culinárias às de sobrevivência na selva e de 

emagrecimento), programas religiosos, programas de vendas, programas de interesse 

especial (sobre animais, viagens, culturas, decoração, estilos de vida, eventos históricos, 

extraterrestres, etc.). A televisão oferece ao público a possibilidade de acesso às mais 

diversas experiências de realidade, informação, comunicação e entretenimento
43, sendo 

assim um meio de distribuição, transformação e regulação de ideias e modos de vida. 

Podemos perceber, então, que esse objeto tecnológico tem implicações em espaços 

sociais, econômicos e políticos, e insere quem a utiliza nesses sistemas de sentidos e 

relações culturais
44

. A televisão é hoje um componente inegavelmente importante das 

dinâmicas sociais e da cultura. 

De acordo com os dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015), 

realizada pelo Ibope, 95% dos brasileiros assistem TV regularmente e 74%, todos os 

dias, ou seja, ainda é o meio de comunicação predominante no Brasil. 

A seguir refletiremos sobre como se configuram algumas de suas práticas de 

indústria, lógicas de produção de conteúdo, técnicas de distribuição, formas de gerar 

lucro e outras características próprias.  

A trajetória da televisão é dividida por muitos de seus estudiosos em três fases, e 

todas contribuíram significativamente para o que a TV é hoje, nos anos 2010. A 

primeira é chamada por Umberto Eco
45

 de PaleoTV, e teria como características “uma 

câmera essencialmente parada, enquadramentos parecidos ao teatro filmado e poucos 

canais. É uma TV mais prescritiva, há mascaramento da instância emissora, grade rígida 
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e foco em um meio de comunicação massivo”. A pesquisadora americana Amanda 

Lotz
46

 chama essa passagem de Era das Redes (“Network Era”), e considera que existiu 

entre os anos de 1952 e 1980. Sendo a era das grandes e poucas empresas de TV, é 

marcada pelo fato de os espectadores terem poucas possibilidades e pouco uso da 

televisão, resultado de certa escassez na oferta de conteúdos. Como existiam poucos 

canais, cada um concentrava grande parte do público. Eco (1984) a vê como “a TV do 

grande público, da TV que alfabetiza, que programava a vida social, ensina identidades, 

valores, difunde conteúdos normativos, há uma hierarquização clara entre emissor e 

receptor”. É esta a fase da organização da TV broadcast, modelo que ainda caracteriza 

algumas das redes mais influentes no mundo de hoje. 

O broadcast é o regime de transmissão característico da radiodifusão. É um 

sistema de distribuição de um-para-muitos, unidirecional e massivo, tipicamente 

industrial. Não se constituiu dessa forma por ser a única opção, mas por seguir a lógica 

de centralização dos meios e do poder em geral em que se baseia o sistema econômico 

da época. 

O estudioso Raymond Williams (2004) usa a palavra “fluxo” para falar da 

natureza estável da programação televisiva que constitui o broadcast. Ele não vê os 

programas e comerciais como blocos fechados independentes, mas como um fluxo 

constante e planejado, em que blocos são justapostos formando uma sequência 

contínua.
47

 

Figura 4 – Cena típica dos anos 1950. Família se reúne e torno da TV. 

 

Fonte: Tevolusion
48
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 Na segunda metade da década de 1980, fatores tecnológicos novamente 

possibilitaram novos caminhos para o audiovisual, em uma fase que Lotz (2007) chama 

de “Transição Multicanais” (Multi-Channel Transition), e que segundo a autora duraria 

até os anos 2000. O videocassete, o controle remoto e a transmissão a cabo alteraram 

profundamente a experiência da audiência com a televisão, porque o público passou a 

ter mais ofertas e possibilidades de escolhas. O caso da TV a cabo parece ser o mais 

significativo, já que fez explodir o novo mercado da TV por assinatura, provocando o 

desenvolvimento de uma programação mais segmentada, direcionada para públicos 

menores e mais específicos, o que levou a maior diversificação da oferta de conteúdos e 

maior distinção entre os gêneros televisivos. No caso do Brasil, onde a TV por 

assinatura foi regulamentada em 1988, podemos destacar o surgimento de tendências 

que perduram até hoje, como a importação de seriados estrangeiros e a exportação das 

novelas nacionais. 

 Toda essa nova oferta desestabilizou e descentralizou o poder concentrado pelas 

grandes redes. No caso dos Estados Unidos, a NBC, CBS e ABC, as três maiores 

empresas televisivas, tiveram grandes quedas de audiência na medida em que a TV a 

cabo crescia. Enquanto a TV aberta alimentada pelas grandes redes tinha como objetivo 

alcançar espectadores em escala massiva, a TV por assinatura visava públicos mais 

seletivos e segmentados, que buscavam algo além da TV convencional. Alguns dos 

canais mais importantes até hoje foram inaugurados nessa época, como HBO, ESPN, 

CNN, MTV, Nickelodeon e Disney Channel. Esses e outros canais transformaram a 

relação entre telespectador e televisão, mudaram o perfil da própria TV estadunidense e 

alcançaram um lugar de preferência no gosto de seu público.
49

 

Em relação a sua sustentabilidade, podemos observar que a única fonte de renda 

da dos canais abertos é decorrente da venda de espaços publicitários. Uma consequência 

estética e cultural é que o conteúdo circulado na TV aberta prioriza necessidades 

mercadológicas acima das criativas. Os canais que compõem os pacotes mais básicos da 

TV por assinatura recebem um repasse das empacotadoras (empresas que vendem a 

assinatura dos pacotes de canais), mas também dependem largamente da publicidade, 

criando textos televisivos com objetivo de atrair os espectadores a verem os comerciais. 

Já os canais como HBO, Showtime, Starz e Cinemax funcionam hoje como canais 

premium, em que não há comerciais durante os programas em si, apenas entre 

                                                           
49

 PEREIRA PINHO et al, op. cit., p. 14 



32 

 

programas diferentes, em pouca quantidade e normalmente anunciam a própria 

programação do canal. Muitos espectadores consideram isso um atrativo grande o 

suficiente para pagar a taxa cobrada pela assinatura do canal premium (além do pacote 

básico), que permite que funcionem sem comerciais. Em relação ao seu conteúdo, a 

maioria da programação premium ainda se constitui de filmes de longa-metragem, mas 

nos últimos anos a programação original vem ganhando força, com o caso de sucesso 

mundial Game of Thrones. 

Figura 5 – Resultado da busca por imagens: “every TV channel” 

 

Fonte: My Broad Band
50

 

Tanto a tevê aberta, quanto a tevê por assinatura, tiveram que rever seu 

entendimento do mercado por volta dos anos 2000, quando já era uma realidade grande 

parte do público baixar conteúdos televisivos e assisti-los de maneira assíncrona, fora 

do dia e horário determinados pelo canal, e muitas vezes em outras mídias, 

principalmente computadores, de mesa ou portáteis. Isso é o que Lotz (2001) chama de 

“Post-Network Era”, ou Era Pós-Redes, a qual afirma que “mudou radicalmente a forma 

como durante meio século se consumiu TV”. Nessa fase, que dura até hoje, podemos 

destacar também características como multiplicação das telas (hoje se pode assistir 
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conteúdo televisivo em diversos aparelhos eletrônicos), crise da programação (com o 

surgimento de conteúdos por demanda), maior autonomia do público e, 

consequentemente, menor hierarquização entre agentes produtores e espectadores.
51

 

Todas essas mudanças provocaram um debate acirrado em torno da suposta 

“morte” da televisão. Como se a presença dos conteúdos destinados à tevê em outros 

espaços anulasse a importância da tevê convencional, com sua característica grade de 

programação. Como se a possibilidade de assistir a esses programas em outros horários 

e em outros aparelhos esvaziasse a experiência de assisti-los dentro do fluxo televisivo 

para o qual foram inicialmente pensados. Sabemos que isso não é verdade, e que o 

alcance e a influência da televisão aberta broadcast ainda é bastante significativa. 

No cenário brasileiro, assim como em muitos outros, precisamos levar em 

consideração fatores econômicos, sociais e culturais para entender as formas de 

consumo audiovisual. Num lugar em que os preços dos ingressos de cinema são altos, a 

assinatura de um pacote de canais pode ser uma despesa supérflua e facilmente cortada, 

e a internet chega a apenas 54% dos lares
52

, a televisão pode se ajustar mais 

naturalmente aos hábitos e modos de vida da população. As condições e situações em 

que se acompanha sua programação tornam-se um componente forte dos sentidos que 

circulam, assim como a exposição ao próprio fluxo televisivo. 

A internet, portanto, não se opõe à televisão, mas pode ser vista como um 

segundo meio para sua distribuição, e isso expande ainda mais seu alcance. A tevê não 

parece estar morrendo, mas sim se transformando. E não por iniciativa própria em 

direção à inovação, mas pela competição que o audiovisual online começou a 

apresentar. Muitas vezes o que “ameaça” o sistema dominante de alguma forma é 

eventualmente incorporado por ele. O espaço online propício para o surgimento de 

novos agentes, e potencialmente desorganizador das estruturas existentes agora é 

ocupado pelos mesmos produtores e distribuidores que já ocupavam as faixas de 

frequências eletromagnéticas e a fibra ótica dos canais a cabo. 
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2.3 YOUTUBE 

“Desde 2005, quantos “presentes” vindos do YouTube 

você recebeu ou enviou? Pare para pensar quais foram 

os 10 vídeos que você mais gostou nesse tempo todo; e 

quais não veria nunca mais. Vindos de amigos, parentes 

ou colegas de trabalho, você acabou repassando-os, se 

empolgando, fazendo seus próprios vídeos e – seguindo 

o subtítulo do portal (Broad cast yourself) – transmitiu-

se em presentes por aí. E olhe aonde o YouTube foi 

parar.”
53

 

 

O site YouTube foi ao ar em junho de 2005, sendo comprado pela gigante 

Google no ano seguinte por 1,65 bilhão de dólares. Em 2007, já era o site de 

entretenimento mais popular do Reino Unido, deixando em segundo o site da BBC. Em 

2008, o serviço já era responsável por 37% de todos os vídeos assistidos nos Estados 

Unidos, enquanto seu concorrente mais próximo, a Fox Interactive Media, tinha uma 

fatia de apenas 4,2%.
54

 Hoje, o YouTube tem em torno de 1,3 bilhão de usuários, 

aproximadamente um terço de todos os internautas, e é o terceiro site mais acessado do 

mundo.
55 O YouTube hoje alcança mais espectadores nos grupos de 18 a 34 anos e de 18 

a 49 anos do que qualquer canal por assinatura nos Estados Unidos.
56

 

Os variados usos que o site permite e compreensões que deles surgem, assim 

como a rapidez com que se transformam, fazem com que o reconhecimento de uma 

“cultura típica” do Youtube seja muito difícil de alcançar, e que cada um que se propõe 

a se estudar sobre essas questões o interprete e recrie de alguma forma.
57

 

O rápido crescimento da plataforma pode ser atribuído a alguns de seus 

recursos
58

: recomendações de vídeos a partir do vídeo que se está assistindo, 

disponibilizar um link para compartilhamento, ferramentas presentes em redes sociais 

(comentar, seguir, avaliar) e um reprodutor de vídeo que poderia ser inserido no corpo 

do texto de qualquer site, blog, tumblr ou postagem. O mais importante é que tudo isso 

era, e é, oferecido em uma interface simples, em que qualquer usuário pode assistir ou 

publicar vídeos sem grandes conhecimentos e dentro da largura de banda que a 

realidade proporciona. 
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 Outro fator que impulsionou o aumento da consciência geral em torno do 

Youtube foram disputas jurídicas entre grandes produtores de conteúdo e o site. 

Grandes gravadoras e redes de televisão viram seus produtos largamente distribuídos 

por terceiros no canal sem qualquer permissão ou retorno. Foi mais um caso importante 

na discussão geral que começou anos antes e se estende até hoje sobre acessibilidade a 

conteúdos ditos “de massa” e direitos autorais.  

Em meio a vídeos de esquetes de televisão, músicas e clipes, pessoas tocando 

instrumentos ou dublando canções famosas, animais fofinhos e cenas do cotidiano, nem 

todos entendiam exatamente para que servia o site. Nos primeiros momentos exibia o 

slogan Your Digital Video Repository (“Seu Repositório de Vídeos Digitais”), numa 

iniciativa talvez nunca antes vista de compilar vídeos do mundo inteiro.  

Se destacando em meio a outros agregadores de vídeos, o Youtube é pode ser 

considerado o maior aglutinador de audiovisual na internet no início do século 21. 

Figura 6 – Um dos 10 vídeos mais assistidos em 2006. Dois rapazes chineses 

dublam música dos BackStreet Boys. 

 

Fonte: Youtube
59
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 Posteriormente mudando seu slogan para Broadcast yourself (Transmita você 

mesmo), Youtube muda um pouco sua estratégia em busca de ainda mais engajamento, 

reforçando a ideia de que todos podem criar conteúdo audiovisual sobre o que quer que 

interesse, e ter potencialmente um grande público.  Essa mudança reconhece a 

transformação de um grande depósito de conteúdo para uma plataforma que faz parte do 

cotidiano de pessoas normais e é usado por elas como meio de comunicação e 

expressão. O site agora é mais um dos espaços de grande circulação online em que 

questões relevantes para diferentes comunidades são apresentadas, debatidas largamente 

por um sem-limite de vozes e terminam por gerar material para quem quer que esteja 

interessado, criando também novos usos, dinâmicas e relações entre usuários e grupos. 

 Podemos dizer então que a cultura do Youtube não é uma criação exclusiva da 

companhia Youtube Inc., mas uma cocriação entre ela, os usuários que produzem e 

distribuem conteúdo na plataforma e a audiência que os vídeos atraem. A facilidade em 

distribuir audiovisual, junto à facilidade de produzi-lo que crescia com o avanço 

tecnológico, provocou uma pulverização dos focos de produção. Em outras janelas de 

exibição audiovisual há limitado número de salas de cinema existentes, de faixas de 

horário, de frequências eletromagnéticas ou cota de canais por pacote. Nessa 

plataforma, o único crivo pelo qual o produtor do vídeo passa é a vontade do espectador 

de assisti-lo, que pode ser despertada espontaneamente ou provocada deliberadamente 

por diversos fatores, como interesse pessoal em determinado assunto ou curiosidade 

sobre algum vídeo que grupos em que a pessoa circula estão comentando no momento. 

Figura 7 – O vídeo mais assistido do mundo é o videoclipe de Gangnam Style 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Youtube
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 Os produtores vão desde cinegrafistas amadores a redes de televisão, grandes 

anunciantes a pequenos empreendedores que buscam alternativas mais baratas aos 

anúncios convencionais, artistas a gamers, vlogueiros a celebridades, vlogueiros que 

viraram celebridades, orgulhosos donos de gatos e pais de recém nascidos, instituições 

governamentais a grupos antiestabelecimento. Com seu variado leque de colaboradores, 

a participação do usuário não é apenas um atributo do Youtube, mas a pedra em que se 

funda o valor da plataforma. 

 É interessante notar que, mesmo sendo uma das maiores empresas de vídeo do 

mundo, Youtube não é uma produtora de conteúdo em si. Compensando as postagens 

mais populares com uma participação em dinheiro nas vendas de anúncio no site, a 

empresa beneficia os produtores enquanto também aumenta de valor por conta do 

trabalho deles. 

A possibilidade de consumidores atuarem como produtores, associada à 

possibilidade de acessar produtos culturais infinitos frente ao tempo hábil de um 

indivíduo, é fundamental para o alcance e diversidade da plataforma, mas também causa 

choques entre a visão da corporação Youtube Inc. e as visões que emergem da 

multiplicidade de vozes presentes naquele espaço. O metamorfoseante resultado é uma 

constante negociação entre essas suas instâncias, vivenciada com naturalidade pela 

maioria dos usuários, que navegam sem se dar conta de que também fazem parte da 

construção desse espaço. Dessa forma, o site é tanto motivador e quanto resultado de 

uma mudança de paradigmas de comunicação liderada fortemente pelos próprios 

usuários.
61

 

É um espaço propício para questionamentos, releituras e ressignificações da 

cultura comercial. Muitas grandes empresas produtoras de conteúdo tiveram que se 

desdobrar para ocupar mais essa janela, já que a demanda por seu produto seria suprida 

de alguma forma, se não por elas, por terceiros. Hoje, a maioria das grandes gravadoras 

e redes de tevê têm seus canais no Youtube e disponibilizam algum ou todo conteúdo de 

sua propriedade, já que assim o vídeo ainda agrega alguma forma de valor à marca que 

o produziu. Se não houvessem tido essa iniciativa, provavelmente perderiam muito 

tempo lutando contra apropriações de seu conteúdo, que continuariam acontecendo, pois 

a audiência para elas existe. Enquanto algumas empresas ainda parecem desconfortáveis 

com questões de direitos autorais, outras já começam a ver o valor agregado pelos 
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usuários àquele conteúdo a cada vez que o copiam, compartilham, citam, modificam, 

parodiam. Enxergam que essa plataforma ao mesmo tempo em que cria uma forte 

competição pela atenção do espectador, também potencializa seu alcance e sua presença 

na vida das pessoas. 

Novas ideias e formatos que se popularizam na rede podem ser assimilados e 

explorados pela indústria audiovisual tradicional. Podemos destacar o fenômeno dos 

vlogueiros, que cativaram a audiência do site, atraindo seguidores e ganhando 

visibilidade. 

Figura 8 - Vídeos do usuário PewDiePie, canal com maior número de seguidores do 

Youtube 

 

Fonte: Youtube
62

 

 No caso do Brasil podemos destacar o caso do vlogueiro Felipe Neto, que 

construiu sua fama no Youtube antes de ser convidado a ter seu próprio programa na 

televisão aberta. O ator Fábio Porchat também ganhou seu programa de tevê depois de 

divertir os milhões de espectadores do canal Porta dos Fundos, idealizado e produzido 

especificamente para distribuição nessa plataforma. O coletivo de comediantes do canal 

também se aventurou nas salas de cinema, com seu filme Contrato Vitalício. Apesar 

disso, esse grupo de produtores parece ter se consagrado de maneira mais expressiva no 

espaço online e entre seus frequentadores. 
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 Percebendo uma tendência de profissionalização do conteúdo (melhor qualidade 

de filmagem e edição, estratégias pensadas para distribuição, etc.), Youtube inaugurou 

nos últimos anos espaços físicos em algumas grandes cidades do mundo, dedicados a 

oferecer suporte para o desenvolvimento de canais. Nesses espaços localizados em Los 

Angeles, Nova York, Londres, Tóquio, São Paulo e Berlim, os criadores dos mais 

variados vídeos aprendem novas técnicas, criam e aprimoram seus projetos dentro da 

plataforma. As ilhas de edição e estúdios são disponibilizados gratuitamente para 

youtubers com 2.500 seguidores e 10 mil seguidores, respectivamente. Os workshops 

são abertos ao público e gratuitos. 

 O diretor de conteúdo de Youtube no Brasil, Álvaro Paes de Barros, afirma que 

não existe uma receita ou fórmula para o sucesso: “Youtubers bem sucedidos são 

grandes contadores de histórias, que têm um conteúdo de qualidade, inovam no formato 

e se dedicam a seus canais”.
63

 

Figura 9 - Canal do Whindersson Nunes, com o maior número de seguidores brasileiros 

 

Fonte: Youtube
64

 

Apesar da crescente presença de grandes agentes produtores e da 

profissionalização do conteúdo, a plataforma segue aberta para que qualquer pessoa 

com uma câmera e acesso à internet possa distribuir seus vídeos em escala massiva, o 

que há apenas quinze anos atrás dependeria de muito mais recursos e um sistema de 

distribuição muito mais complexo. 
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3 NETFLIX 

 

“Estórias incríveis nas pontas dos dedos”
65

 

 

 O que hoje conhecemos como Netflix surgiu em 1997 como um serviço de 

aluguel de DVDs por correio. Por volta de 2007, os donos da empresa perceberam que o 

custo de enviar o filme pelo correio em sua forma física e o custo de transmiti-lo 

digitalmente via streaming haviam se invertido, fazendo dessa última a opção mais 

vantajosa
66

. A ampliação do alcance e da qualidade do acesso à internet possibilitaria 

uma mudança estrutural na maneira como consumimos e pensamos o audiovisual. 

 Recorremos a alguns dados para verificar a relevância que Netflix tem hoje: 

segundo Sandvine, um provedor de rede, 36.5% da banda de Internet norte-americana 

foram ocupados por conteúdo de streaming de Netflix em maio de 2016
67

 
68

. Netflix 

reportou que transmitiu aproximadamente dez bilhões de horas de vídeo no primeiro 

trimestre de 2015, o que dá uma média de duas horas por usuário por dia
69

. De acordo 

com uma pesquisa do FBR Capital Markets, 57% das pessoas ficariam com Netflix, se 

tivessem que escolher entre esse serviço online ou um pacote de TV por assinatura.
70
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 A crítica especializada também valida Netflix como um agente importante. Na 

edição de 2016 do Globo de Ouro, recebeu o maior número de indicações nas categorias 

de televisão, batendo a hegemonia de catorze anos da HBO.
71

. 

Netflix vem se consolidando como uma forte alternativa no processo de 

convergência entre televisão e internet e, talvez, de uma nova cultura de consumo 

audiovisual.
72

 Chamada por muitos de “internet TV”, a “TV da internet”, veremos como 

se diferencia dos outros meios audiovisuais e as consequências disso na indústria 

cinematográfica e televisiva. 

 

3.1 CONCEITOS FUNDADORES PARA NETFLIX 

O sucesso alcançado pelo serviço tem a ver com algumas ideias fundamentais. 

Reed Hastings, cofundador e CEO de Netflix, diz que sua missão é “fornecer a melhor 

experiência possível para o consumidor”, com uma plataforma “agradável aos olhos e 

de uso simples” 
73

. O Diretor de Conteúdo Ted Sarandos completa: “Nosso trabalho 

como homens de negócios e como inovadores é fazer com que seja fácil para as pessoas 

achar o entretenimento que elas amam”. A estratégia parte de um valor da empresa e 

dos envolvidos, “foco no consumidor”, que é, de qualquer maneira, sinônimo de foco 

no público em primeiro lugar. Veremos ao longo deste capítulo que essa escolha tem 

resultados bastante particulares. 

 Para Sarandos, fornecer tanto conteúdo quanto possível, a um preço justo e de 

maneira rápida é ótimo para as pessoas
74

. Ele diz que essa mentalidade poderia ser bem 

aplicada na indústria do Cinema, pois removeria um dos principais fatores por trás da 

pirataria: a dificuldade e o custo elevado do acesso aos conteúdos audiovisuais. 

Provando que é possível ter um modelo financeiramente sustentável, em larga escala, 

com um baixo custo individual e dentro da legalidade, Netflix coloca a cadeia 

tradicional inteira, produtores, distribuidores e exibidores, em um lugar complicado. 
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Com o potencial de distribuir conteúdos globalmente, Netflix não precisa pensar 

em sua programação como nacional ou internacional. Buscando apresentar programação 

de “várias nuances do audiovisual mundial”, Sarandos diz que storytelling de qualidade 

é universal
75

. Afirma que evita “emburrecer” seus produtos para que viajem mais, 

colocando nos filmes mais efeitos especiais e menos diálogos, uma clara provocação a 

Hollywood e seus filmes de maior sucesso. 

Outra possibilidade nova, largamente explorada por Netflix, é a personalização, 

que ajuda cada pessoa a achar o conteúdo que lhe interessa mais dentre todos que estão 

ali. Para isso, o serviço começou a coletar dados de usuários anos atrás, antes mesmo de 

começar a oferecer streaming. O avanço da capacidade de processamento de dados 

permitiu que o serviço transformasse a maneira como se oferece conteúdo, assim como 

a tecnologia e a cultura transformaram um ao outro de tantas formas nas últimas 

décadas. Hoje, isso significa assistir o que quiser em qualquer plataforma, a qualquer 

hora e no ritmo que quiser, onde quiser, sem intervalos comerciais. Hastings diz que 

isso representa uma mudança revolucionária de controle corporativo, para o controle do 

consumidor
76

, que passa a ter um poder de escolha e uma gama de possibilidades ainda 

maiores. 

A assinatura do serviço dá acesso a todo o catálogo disponível no país 

(diferenças de licenciamento em diferentes regiões não permitem que haja um catálogo 

universal). Diferente do processo de escolha no cinema ou na televisão, meios em que 

se pode escolher apenas da programação planejada para determinado horário. O 

pesquisador Leandro Silveira aponta as principais vantagens para o usuário:  

“Ao ter acesso imediato a qualquer título que 

quiser dentro do acervo, o consumidor pode se valer de 

experimentar gêneros de filmes que não está habituado, 

pode trocar a exibição de um filme por outro, pode rever 

filmes preferidos quantas vezes quiser, (...) pode parar a 

exibição a qualquer momento, pode repetir uma cena, 

avançar sobre um trecho do conteúdo que não lhe 

parece interessante, enfim, tem poder sobre a forma com 

que consome o título que escolheu”.
77

 

 

Perceba-se que essa liberdade se aplica também ao horário em que vai assistir ao 

conteúdo, antes determinado por uma grade de programação ou sessões definidas nos 
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cinemas para aquela semana. Esse tipo de conveniência só é oferecido atualmente por 

plataformas de conteúdo por demanda. 

 

3.2 ALGORÍTIMO 

 Para decidir quais produtos adquirir, Netflix se pauta em qualidade, visualidade, 

roteiros bem escritos e atuação emocionante
78

, mas principalmente em dados. 

A cada dia, Netflix processa dados de trinta milhões de acessos a seus filmes e 

séries, incluindo o ponto de pausa, voltas e avanços, quatro milhões de classificações 

dos usuários, três milhões de buscas, além do horário em que foram assistidos e em 

quais aparelhos.
79

 

O sistema de recomendações é consequência disso, e é um dos diferenciais mais 

valiosos da empresa. Percebeu-se com o passar dos anos que é de grande valor para os 

usuários incorporar recomendações para personalizar Netflix tanto quanto possível
80

. 

Ora, o objetivo da empresa é maximizar a satisfação do público, e já que sobrevive 

financeiramente apenas das assinaturas dos usuários, seu interesse é entregar a maior 

quantidade de conteúdo, com a melhor qualidade (seja lá o que o público entende como 

qualidade). 

É importante para Netflix que os assinantes saibam o quão personalizado é o 

serviço. Isso os motiva a dar mais feedbacks, mais dados com os quais os algoritmos 

poderão fazer recomendações ainda melhores, atraindo mais clientes/espectadores. Um 

filme ou série não são recomendados com base em pré-conceitos dos executivos ou 

pautados pela busca de anunciantes, mas nas informações fornecidas por cada pessoa.  

O sistema, porém, precisa de critérios para organizar todos esses dados. Alguns 

dos fatores levados em consideração são “contexto, popularidade do filme, interesse, 

novidade, diversidade e frescor” 
81

. Se adaptar aos contextos dos usuários exige uma 

série de algoritmos específicos, já que cada cultura percebe violência, sexo, etc. de 
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maneiras diferentes.
82

 Essa organização exige sensibilidade e esforço humano 

consideráveis, não apenas um trabalho numérico por parte dos computadores. É uma 

análise qualitativa, além de quantitativa. 

Um dos critérios mais importantes para a personalização é a similaridade tanto 

entre filmes/séries, quanto entre usuários, usando dimensões como metadata (dados 

sobre outros dados), classificações, ratings e/ou dados de visualização
83

. A nota do 

filme como a visualizamos no site (de uma a cinco estrelas) é uma média da nota que 

usuários similares atribuíram ao conteúdo
84

. O fator local também tem um peso grande 

na recomendação, mais do que as médias globais.
85

 

Um dos formatos escolhidos para apresentar as recomendações foi um sistema 

de “gêneros”. Além de “Comédia” ou “Drama”, estão disponíveis “Filmes aclamados 

pela crítica”, “Filmes com uma protagonista feminina forte” e “Filmes cult 

subestimados”, e até “Animações sobre lendas urbanas” e “Suspenses com detetives 

sombrios dos anos 1970” 
86

 
87

. Dentro de cada gênero oferecido há três camadas de 

personalização: a recomendação do gênero em si, quais títulos se encaixam nele, e a 

ordem em que esses títulos aparecerão. 

Para isso, foi preciso construir uma base de dados não só sobre os usuários, mas 

também sobre filmes e séries. E não só dos que estão em seu catálogo, para recomendar, 

mas também dos que não estão, para poder aplicar o conhecimento adquirido por meio 

da análise dos dados sobre as preferências dos usuários e fazer escolhas estratégicas 

sobre que tipo de conteúdo licenciar. 

Essa segunda base de dados se constitui da análise e atribuição de etiquetas 

(tags) a inúmeros filmes e séries. O vice-presidente de conteúdo de Netflix, Todd 

Yellin, foi o responsável pela criação desse sistema. Ele revela
88

 que existe uma equipe 

especialmente treinada para etiquetar cada título, de acordo com um documento de 

                                                           
82

 POPPER, Ben, 2016. How Netflix completely revamped recommendations for its new global audience. 

Disponível em:<http://www.theverge.com/2016/2/17/11030200/netflix-new-recommendation-system-

global-regional>. Acesso em: 17 de fev. 2016. 
83

 AMATRIAIN, Xavier e BASILICO, Justin, op. cit. 
84 McALONE, Nathan, 2016. Netflix wants to ditch 5-star ratings system. Disponível em:< 

http://www.businessinsider.com/netflix-wants-to-ditch-5-star-ratings-2016-1>. Acesso em: 09 de jan. 

2016. 
85

 POPPER, Ben, op. cit. 
86

 Lista completa: http://ogres-crypt.com/public/NetFlix-Streaming-Genres2.html 
87 MADRIGAL, Alexis C., 2014. Disponível em:< 

http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/01/how-netflix-reverse-engineered-

hollywood/282679/>. How Netflix Reverse Engineered Hollywood. Acesso em: 09 de jan. 2016. 
88

 Ibidem. 



45 

 

trinta e seis páginas explicando a classificação, chamado internamente de Netflix 

Quantum Theory. Estão especificadas diretrizes para etiquetar fatores como o fim do 

filme (de feliz a triste, passando por algumas opções intermediárias), a “aceitabilidade 

social” dos protagonistas, locações, o quão romântico é o filme, o quão sugestivo é 

sexualmente, grau de violência exibida e até avaliações técnicas, como o bom 

desenvolvimento da trama. Essas microetiquetas são combinadas entre si para formar as 

definições de “Cenas e momentos” que o usuário irá assistir (“Inspiradores”, 

“Irreverentes”, como no exemplo da figura abaixo) e essas combinadas entre si para dar 

origem aos peculiares gêneros (“Thrillers Psicológicos aclamados pela mídia”, como no 

exemplo da figura abaixo). A estratégia parece ser efetiva, já que Netflix observa um 

aumento na retenção de assinantes quando apresenta os gêneros mais específicos antes 

dos menos específicos.
89

 Ou seja, se o espectador visualiza logo na entrada do site os 

títulos mais interessantes para si, tende a renovar sua assinatura, pois vê isso como uma 

conveniência a mais. Se fosse de outra forma teria que “zapear” pelo extenso catálogo 

até achar algo de seu gosto para assistir, processo que pode ser cansativo e afastar os 

usuários da plataforma. 

Figura 10 – Tela descritiva do programa “The New Normal” 

 

Fonte: Netflix
90
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Figura 11 – Tela descritiva do programa “Janela Indiscreta” 

 

Fonte: Netflix
91

 

 

Combinar essas etiquetas com dados sobre os hábitos dos usuários dá uma 

enorme vantagem competitiva a Netflix. A empresa, compreensivelmente, não releva 

quais fatores leva em conta para seu sistema de sugestões. Todd Yellin, porém, revela o 

que não importa para a análise de dados: gênero, idade e localização, por representarem 

apenas estereótipos.
92

 É positivo que o perfil dos usuários não seja determinado por 

categorias tão limitantes, e interessantes pensar quais são os fatores realmente utilizados 

pela plataforma. 

Um dos desafios é tornar esses sistemas personalizáveis, sem, no entanto, 

categorizar os usuários – se eles forem colocados em caixas rotuladas, fica mais difícil 

entender a necessidade de cada um. Por exemplo, há casos de pessoas que assistiram 

uma comédia romântica uma vez e depois ficaram por meses recebendo recomendações 

de comédias românticas pelas quais não tinham interesse real. Netflix declara que 

reconhece esse problema e que trabalhará para resolvê-lo. Um desafio correlato, 

segundo Devavrat Shah, professor do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets), 

é fazer com que o algoritmo ainda permita que as pessoas possam descobrir coisas 

novas: um ponto polêmico da recomendação de conteúdo (presente em sites e 

                                                           
91

 Disponível em: <http://www.netflix.com/browse/genre/2807?jbv=60000397&jbp=0&jbr=0>. Acesso 

em 03 de jul. 2016 
92

 MAIA, Felipe, 2016. Netflix faz testes e adapta algoritmo para fisgar espectador por mais tempo. 

Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/tec/2016/03/1754177-netflix-testa-algoritmo-para-

entender-espectador-e-fisga-lo-por-mais-tempo.shtml>. Acesso em: 03 de jul. 2016 



47 

 

aplicativos populares como:) Facebook, Spotify e loja online da Amazon é o risco de 

esses sistemas colocarem seus usuários em uma “bolha” de seus próprios gostos, em 

meio a opções infinitas.
93

 Os dados recolhidos devem ser lidos de uma maneira 

inteligente e sensível, quantitativa mas também qualitativa, que talvez os computadores 

nunca alcancem fazer. 

Os dados, antes utilizados apenas no sistema de recomendações, agora são 

usados também para tomar decisões sobre em que tipo de conteúdo investir ao 

comissionar shows originais. 

 

3.3 CONTEÚDO ORIGINAL 

 Netflix criou uma base de dados que compreende o gosto audiovisual do seu 

público de uma maneira mais afinada/profunda/sensível do que outros produtores, 

distribuidores ou exibidores. Isso propiciou sua entrada no ramo de produção 

audiovisual já de um lugar vantajoso. Por terem uma relação direta com o consumidor, 

eles sabem o que as pessoas gostam de assistir, e podem usar isso para entender quanto 

interesse haverá em torno de um determinado conteúdo. 

Uma vez que observou uma grande “eficiência” de suas primeiras tentativas de 

produzir conteúdo original, Netflix passou a investir com grande entusiasmo em mais 

programas comissionados. Usam a palavra “eficiência” para dizer que o conteúdo 

original teve um custo-benefício melhor, de acordo com as métricas adotadas pela 

empresa, do que o conteúdo licenciado, que tem a vantagem de já ser conhecido pelo 

público e de contar com lançamento por estúdios estabelecidos há décadas e as 

estruturas com as quais contam. 

De que maneira Netflix organiza o enorme volume de informação obtida? Como 

os números indicam o caminho na busca por projetos com potencial? Como transformar 

dados em sucessos de crítica e público? Eles usam esse conhecimento para buscar 

gêneros e talento (diretores, roteiristas, atores, profissionais criativos cujo trabalho é 

mais percebido pelo público e conferem ao filme alguma particularidade) dos quais o 

público já goste. E deixam que o criativo tome as decisões relativas à parte criativa do 

projeto ao invés de ratings, anunciantes, ou executivos.
94

 Submeter o trabalho de um 

profissional criativo talentoso ao crivo de produtores que precisam fazer escolhas 
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seguras para agradar ao grande público, como acontece no Cinema, pode acabar 

podando novas possibilidades estéticas e narrativas interessantes, apenas por serem 

arriscadas. Um alto produtor executivo de Cinema aprovaria uma produção com um 

casal de protagonistas de índole tão questionável como Claire e Frank Underwood de 

House of Cards? Ou com elenco quase totalmente negro como em The Get Down? Ou 

com o elenco principal sendo um numeroso grupo de mulheres com backgrounds tão 

diversos como em Orange is the New Black?  

Figura 12 - House of Cards, Episódio 1, Temporada 1 

 

Fonte: Netflix
95

 

Figura 13 - The Get Down, Episódio 1, Temporada 1 

 

Fonte: Netflix
96

 

                                                           
95

 Disponível em:<www.netflix.com> 



49 

 

Figura 14 - Orange is the New Black, Episódio 11, Temporada 4 

 

Fonte: Netflix
97

 

 

Apesar de ter emplacado grandes sucessos de crítica e público, a mesma 

mentalidade já deu origem a alguns fracassos como Marco Polo, o programa mais caro 

até então com duas temporadas custando U$200 milhões.
98

 Ou The Ranch, a comédia 

com membros do elenco e equipe de sitcoms de sucesso (os atores Ashton Kutcher e 

Danny Masterson de That 70’s Show e os produtores responsáveis por Two and a Half 

Man) que não conseguiu, porém, captar a atenção do público nem da crítica. Ou ainda 

Hemlock Grove, Between, Flaked, entre outras que não emplacaram. Isso demonstra que 

a liberdade dada aos profissionais também pode gerar escolhas arriscadas demais. 

Netflix, mesmo com tantos recursos, deverá trabalhar continuamente para tentar acertar 

e atingir seus públicos, como todos os outros agentes produtores. 

Ted Sarandos acredita que é muito importante dar aos cineastas, assim como a 

todos os funcionários que tomam decisões, a liberdade para inovar nesse negócio que se 

renova tão rapidamente. “Contratamos criativos fortes e deixamos que criem mundos 

incríveis e atraentes”.
99

 Um exemplo dessa política é o sistema de produção de novas 

séries. Netflix comissiona temporadas inteiras de uma estória. Isso dá ao criativo a 

possibilidade de criar mais livremente e mais integralmente, de trabalhar o arco 
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narrativo ao invés de apenas um episódio. Os criadores ficam mais à vontade para 

desenvolver suas ideias, e decidem até mesmo quantos episódios querem ter, e quanto 

tempo terá cada episódio
100

. Netflix consegue funcionar dessa forma, pois já sabe 

exatamente o que procura e confia no talento, enquanto na TV a prática é comissionar 

uma grande quantidade de episódios-pilotos para dentre esses decidir quais programas 

serão de fato produzidos, priorizando apenas aspectos que podem ser percebidos em um 

único episódio, e limando alguns que poderiam se desenvolver de maneira interessante. 

Isso é sustentado por suas pesquisas, que indicam que os usuários demoram em média 

três a quatro episódios para decidir se assistirão a temporada inteira ou não.
101

 

Outra característica que influencia o conteúdo original é a capacidade de 

produzir e distribuir internacionalmente. Sabendo que há uma grande sensibilidade por 

outros tipos de programação que não a americana (o público demonstra bastante 

afinidade pelo audiovisual francês e também pelo asiático, por exemplo), Netflix 

percebeu a possibilidade de produzir conteúdos locais com potencial de aceitação em 

todo o mundo. Segundo Ted Sarandos, quando Netflix produzir um filme na Índia, na 

língua local e talento local (um projeto que já está em desenvolvimento), ele será feito 

para a Índia, mas eles sabem que será assistido no mundo todo, pois observam como se 

comporta o conteúdo de Bollywood que já está no site
102

. A série Narcos é um bom 

exemplo do que a empresa começa a desenhar. Uma série voltada majoritariamente para 

a América Latina, falada oitenta por cento em espanhol, com equipe e elenco de várias 

nacionalidades diferentes, que alcançou grande sucesso no mundo todo e foi aclamada 

pela crítica. Ou a série Sense8, com oito protagonistas espalhados pelo mundo, vivendo 

em seus próprios contextos culturais e de vida, porém conectados uns com os outros. 

Netflix anunciou em janeiro de 2016 uma grande expansão para novos 130 

países. O objetivo é globalizar não apenas o serviço de streaming, mas também a 

produção. O fundador Reed Hastings afirma: “Estamos em uma posição única de levar 

estórias do mundo para as pessoas do mundo. (“We are in the unique position to bring 

world stories to the world people”)
103

. Sarandos diz que a empresa já está em condições 

de lançar vinte séries originais por ano, e que elas terão o objetivo de agradar gostos 
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diversos ao redor do mundo.
104

 Assim, Netflix consegue expandir seu negócio, e o 

público ganha acesso a conteúdos mais diversos e conhecem estórias e mundos criados 

por talentos locais de diferentes lugares. 

 

3.4 MODELO DE NEGÓCIOS  

 Netflix rompeu diversos paradigmas da distribuição e da produção audiovisuais 

tradicionais. O usual lançamento fragmentado de filmes e séries (primeiro em um país e 

depois de algumas semanas em outros), já ameaçado pela pirataria, perde o sentido na 

era da Internet. A tecnologia já existe para que um produto audiovisual seja lançado no 

mesmo momento ao redor do mundo, o único impedimento é o modelo de negócios 

dominante. Netflix disponibiliza suas produções para o mundo todo no mesmo instante, 

e o público ganha em questão de acesso.
105

 

 As redes de televisão, por exemplo, precisam buscar a maior audiência possível 

em uma determinada faixa horária, pois seu faturamento vem majoritariamente da venda 

de espaço publicitário (exceto canais premium, como HBO e Showtime, com seu 

modelo baseado na venda de assinaturas). O modelo de negócios de Netflix permite que 

o espectador desfrute de seus programas a qualquer hora e não conta com influxo 

financeiro por parte dos anunciantes. Além disso, com a personalização, o serviço de 

streaming consegue apresentar determinado filme ou série para o público mais provável 

de gostar e se engajar. Isso significa menos gastos com marketing e a capacidade de 

conseguir público mesmo para os produtos mais específicos e menos tradicionais 

comercialmente que talvez não fossem sequer aprovados para produção na TV. A 

programação diversa é a consequência de um modelo de negócios que prioriza seu 

público de uma maneira mais pessoal, e é um dos grandes atrativos de Netflix. 

 O serviço não conta com espaço para publicidade, e nem tem pacotes 

diferenciados de acordo com o valor. Cada usuário paga uma tarifa mensal única que dá 

acesso a filmes e séries originais e licenciadas de outros produtores
106

. Para manter os 

usuários satisfeitos e com ampla oferta do que assistir, Netflix está constantemente 

licenciando conteúdos novos e renovando contratos antigos
107

. Os produtores de 

conteúdo audiovisual para TV devem monetizá-lo, e isso significa fechar contratos bem 
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pagos
108

 com Netflix, mesmo que isso signifique dar repertório à sua concorrência direta 

no ramo do entretenimento doméstico. 

 

3.5 MERCADO  

Desde seu surgiu como serviço de locação de DVDs por correio, Netflix mexeu 

com estruturas já estabelecidas na indústria audiovisual, como as locadoras de vídeo 

físicas, sendo o maior exemplo a rede Blockbuster, gigante do ramo que fechou sua 

última loja em 2013. Isso provocou uma mudança no paradigma de consumo de 

entretenimento caseiro. Ao invés de sair de casa para ir em busca de um filme, o público 

pode recebê-lo em casa. 

Já quando Netflix começou a investir pesado na produção de conteúdo original, 

tornou-se uma ameaça a grandes redes de televisão, como HBO, NBC, Fox e Disney, 

concorrência direta pela atenção do espectador em casa. Alguns desses agentes 

produtores se mobilizaram para criar seus próprios serviços de streaming, como o HBO 

Go e o Hulu. Para se manterem competitivos, precisaram ampliar o escopo de sua 

distribuição para o espaço da internet, que seu espectador ocupa continuamente. Perder 

assinantes em larga escala é uma sentença de morte para as redes televisivas, já que seu 

orçamento regular vem ou dos pacotes de assinatura de TV a cabo ou dos anunciantes, 

que compram espaço publicitário no programa que tenha a maior audiência. Segundo 

relatório do Instituto Reuters (Universidade de Oxford), a TV paga caiu de 100,9 

milhões de domicílios para 97,1 milhões, enquanto vídeo OTT (Over the Top Content, 

jargão para empresas de tecnologia de áudio e vídeo pela internet) cresceu de 28 

milhões para 50, milhões.
109

 A não-dependência de uma grade de programação que 

defina o horário e o dia de exibição do conteúdo é um dos principais argumentos 

utilizados pela Netflix para definir seu papel de desafio às normas estabelecidas no 

mercado televisivo.
110

 Vemos na tabela abaixo algumas reações do público após um 

período de experiência como serviço: 
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Figura 15 – Atitudes pós o uso de Netflix 

 

Fonte: Comportamento de Consumo de Filmes e Séries Após o Surgimento do Netflix
111

 

 

O indicador usado para medir a audiência dos programas de TV estadunidenses, 

o Nielsen rating
112

, foi colocado sob questionamento, já que não consegue verificar a 

audiência de Netflix (a empresa mantém esse tipo de índice sob sigilo). Sendo assim, as 

redes televisivas não conseguem acessar dados sobre sua concorrência direta (saber 

quais programas estão com maior aceitação para poder produzir conteúdo pautando-se 

nisso), além de não conseguir avaliar quanta visualização seu produto está recebendo no 

serviço de streaming, deixando-as em desvantagem na hora de negociar os contratos de 

licenciamento. A empresa também dispensa esse modelo de medição Nielsen, que 

coleta dados de audiência dos programas em um determinado horário, já que sua 

principal vantagem é ter uma biblioteca que o usuário pode acessar a qualquer 

momento, não importando se o faz no dia e horário do lançamento ou meses depois. É 

uma lógica diferente para um negócio diferente. 

Apesar disso, vale a pena lembrar que Netflix ainda depende muito do conteúdo 

de TV para compor seu catálogo. Além de adquirir séries reverenciadas e com grande 

audiência como Breaking Bad, Grey’s Anatomy e Mad Men, busca produtos com um 

público menor, mas muito apaixonado, como o de Freaks and Geeks, série dos anos 

noventa que teve apenas uma temporada, e deixou saudades nos fãs. Também se 

relaciona com a TV revivendo séries canceladas ou concluídas por redes de televisão, 

como Arrested Development, que teve três temporadas na Fox e mais três em Netflix, 

ou Gilmore Girls, que se encerrou na sétima temporada na The WB e voltará por 

streaming com um especial de quatro episódios, retratando a vida das amadas 

personagens quase uma década depois. 
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No que diz respeito à produção de longas metragens, Netflix parece apostou nos 

documentários, com casos de sucesso e algumas nomeações ao Oscar: The Square, em 

2014; Virunga, em 2015; What happened Miss Simone? e Winter on Fire em 2016. 

Tornou-se assim uma ameaça direta aos grandes estúdios em seu lugar consagrado, 

onde dificilmente um produtor independente conseguiria concorrer. 

Ao lançar o filme Beasts of no Nation simultaneamente em salas de cinema e em 

seu serviço de streaming, Netflix enfureceu os exibidores americanos. Para esses, isso 

não é um padrão sustentável, já que normalmente têm um tempo de mais ou menos 

noventa dias (antes do lançamento para locação) em que o conteúdo é exclusivo, ou 

seja, só pode ser acessado pela compra do ingresso. O lançamento online simultâneo 

tem potencial de tirar grande parte do seu público, seja pelo preço ou pela 

comodidade.
113

 

 

3.6 EFEITO CULTURAL 

 Netflix foi a primeira grande ruptura do domínio da televisão no ramo do 

entretenimento caseiro (pelo menos no caso das grandes redes americanas), que é o 

meio audiovisual dominante desde sua proliferação no meio do século XX. Essa 

inovação foi um fator importante para acabar com o negócio de aluguel de filmes em 

lojas físicas, e fez com que as redes de TV começassem a oferecer conteúdo por 

demanda. Netflix agora compete diretamente com a TV por shows originais, e se tornou 

muito atrativo para os criativos, já que os showrunners têm liberdade para implementar 

sua visão artística, sem precisar de aprovação ou ressalvas dos executivos. O modelo de 

negócios também é favorável à produção de programas menos tradicionais, mais 

inovadores, e faz com que as redes de TV valorizem os profissionais, pagando-os 

melhor e dando-lhes mais liberdade criativa
114

. O surgimento de Netflix coincide com 

um novo ciclo de grandes produções televisivas, chamado por muitos de Era de Ouro da 

Televisão
115

. Na medida em que Netflix propõe um modelo mais democrático de 

construir uma cultura televisiva/cinemática/audiovisual, seus produtos podem ser textos 
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bem interessantes para servir como referência para analisarmos a Cultura e entendermos 

ideias presentes na malha do imaginário humano de nossos tempos. 

 Sua coleta de dados, com o nível de detalhe em que é feito, funciona como uma 

pesquisa em larga escala, mas ainda com bastante qualidade. Ted Sarandos diz
116

 que 

isso ajudou a perceber que os espectadores estão mais receptivos do que se pensa a 

programas de outros países. O estereótipo do americano que não assiste shows com 

legendas foi quebrado pelo sucesso de séries não americanas, como a norueguesa 

Lilyhammer. Narcos é oitenta por cento falada em espanhol e foi assistido por um 

grande público estadunidense, brasileiro e europeu. 

 É verdade, porém, que algumas vivências são perdidas na mudança da tela da 

TV para a tela do computador/tablet/celular. A experiência de assistir programas em 

família ou em grupo, herança da fruição coletiva do Cinema, acaba de se perder, agora 

que cada pessoa assiste o que quer no seu próprio aparelho. Além disso, a oferta de 

filmes e séries de nicho é tão grande que há menos shows que mobilizam um grande 

número de pessoas através de faixas etárias, classes sociais, lugares geográficos e 

diferenças culturais. 

Novos modos de consumir o audiovisual também surgem, como o fenômeno do 

binge-watching, que é assistir a vários (ou todos) os episódios de uma série em 

sequência. Essa prática já era possível quando se lançava temporadas inteiras de séries 

em DVD ou quando canais de televisão faziam maratonas de horas e horas de episódios 

de uma mesma série, mas tomou força quando Netflix começou a disponibilizar 

temporadas inteiras de uma vez (na TV, tradicionalmente a exibição de uma série 

demora meses, com o lançamento de um episódio por semana). Segundo uma pesquisa 

da Nielsen (2013), 88% dos usuários da Netflix costumam assistir em um dia de três a 

quatro episódios de um mesmo seriado de TV, o que indica que o público montará sua 

própria grade de programação dessa forma se lhe for oferecido esse recurso. A mesma 

pesquisa nos revela que 58% do público prefere assistir vários episódios de um seriado 

de forma consecutiva.
117

 

Binge-watching significa estar horas e horas seguidas acompanhando uma 

mesma estória, um mesmo universo, torcendo pelos mesmos personagens ou contra 

eles. É uma conexão forte, porém pontual, uma espectatorialidade toda diferente. 

Assistir os episódios seguidamente, os detalhes da trama não são esquecidos com o 
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passar das semanas e a construção das narrativas se faz notar mais facilmente. A 

atenção prolongada àquele mesmo conteúdo, porém, pode resultar em uma atenção 

baixa ou até mesmo dividida entre outros aparelhos e atividades. Acompanhar uma série 

na TV permite que o espectador “deguste” com mais calma o show, comente no seu 

ciclo social o episódio mais recente enquanto espera o próximo, crie teorias para o 

destino dos personagens, busque informações sobre o que pode acontecer, etc. O 

público também cria uma relação de afetividade com a série de TV (personagens, 

universo, conflitos), porém mais espalhada pelo tempo. 

O lançamento de uma nova temporada inteira em Netflix, que acontece 

estrategicamente nas sextas-feiras, causa grande comoção nos espaços sociais online, 

dando origem a expressões de apreço ou críticas pelo público (e gerando também uma 

“pressão social” maior para que os que não assistem passarem a assistir), reflexões, 

piadas e paródias que uma comunidade global pode apreciar junto. Apesar de não 

assistirmos mais aos filmes juntos na sala de cinema ou às séries juntos no sofá da casa, 

outros tipos de interação surgem nos espaços online. Ao invés de se contagiar com as 

risadas alheias ao assistir uma comédia no cinema, podemos ficar horas fazendo ou 

rindo de memes sobre o filme, misturar com referências de outros filmes, colocar nossas 

próprias palavras nas bocas dos personagens, usar suas expressões para expressar 

nossos próprios sentimentos. 

Figura 16 - “Ninguém simplesmente esquece ‘P. Sherman 42 Wallaby Way, 

Sydney’”. Um internauta usa a imagem de Ned Stark (Game of Thrones) para reforçar a 

ideia de que é inadmissível esquecer o endereço repetido várias vezes durante o filme 

Procurando Nemo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem produzida por fãs
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Figura 17 - “Quando minha mãe pergunta como vai a minha prova”. Um internauta usa 

a expressão de Sylvester Stallone em Rambo para passar uma ideia de uma pessoa em 

uma situação difícil, fingindo que está tudo bem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem produzida por fãs
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 A internet permitiu que fosse criado um modelo de produção e distribuição de 

audiovisual que subverteu muito da mentalidade tradicional da televisão. Netflix foi o 

primeiro serviço a dar aos usuários um controle ampliado no consumo de audiovisual, e 

também a fazer lançamentos simultâneos em escala global, pois seu conteúdo original 

não precisa passar pela burocracia dos acordos de distribuição em cada novo território 

lançado. Com seus esforços voltados para a inovação, Netflix consegue transpor 

desafios e propor novas referências para a Cultura. Unindo tecnologia, intuição e 

conhecimento de mercado, Netflix adquiriu a capacidade saber quais produtos serão 

bem sucedidos. Resta agora saber quais novas alternativas estéticas e narrativas poderão 

ser gestadas a partir desse modelo. 
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CONCLUSÃO 

O objetivo do trabalho era analisar e entender melhor a plataforma Netflix, 

comparando-a com os outros meios audiovisuais que já conhecemos e aos quais nos 

habituamos e investigando de que forma se diferencia deles. No caminho, porém, 

pudemos fazer uma espécie de mapeamento do ecossistema audiovisual e de questões 

específicas e gerais que cada meio inspira nos dias de hoje. 

 Entendemos que no caso do Cinema o alto custo de produção e distribuição faz 

com que apenas um número limitado de agentes tenha a chance de se colocar no 

mercado. Esse alto custo também provoca uma busca por grandes audiências, e para 

isso prevê altos investimentos em publicidade. O receio de fracassar tranca os 

produtores em sua zona de conforto, da qual só saem sequências, adaptações e fórmulas 

repetidas. Porém, o alcance desse cinema comercial de indústria é grande e sua relação 

com o público já é familiar. Seus agentes já sabem navegar pelos sistemas de 

distribuição e exibição que não buscam novos olhares, mas dar ao público aquilo que 

ele seguramente já gostou no passado. Nessa dinâmica existem “guardiões” de caminho 

que muitas vezes limitam ou impedem a capacidade de um produtor menor ter seu filme 

exibido, o que dificulta a vida do cinema independente, fértil e prolífico, mas que cada 

vez menos consegue conquistar espaço nas salas de cinema. A relação do produtor com 

o público é intermediada por diversas estruturas, e uma avaliação da reação do público 

se limita ao comparativo de ingressos vendidos e um ou outro teste de exibição. 

 A tevê é tem custo baixo para o espectador. Adquirindo um aparelho de tevê, 

pode-se assistir a programação aberta sem maiores investimentos, o que a torna 

incrivelmente abrangente e poderosa. Principalmente se levarmos em conta a situação 

real de toda a população, não só dos que têm acesso a salas de cinema e a internet. Não 

é apenas uma fonte de informação e entretenimento, em muitas situações ela é uma 

companhia, algo com o qual se pode interagir, rir, gritar, dar bom dia e boa noite. Seus 

custos de produção são altos, e os agentes produtores poucos e com pouca variação no 

passar das décadas. Suas despesas são pagas com a venda de espaço publicitário, o que 
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ao mesmo tempo faz com que a tevê aberta possa oferecer conteúdo gratuitamente, mas 

também norteia a criação de seus produtos não pelo sentido ou estética da obra, mas 

pela capacidade de tornar seus intervalos mais rentáveis. 

 Destacamos a diferença dessa para a tevê por assinatura e canais premium. A 

primeira é oferecida como pacotes de canais, cuja venda é revertida em parte para os 

canais e produtores, oferece programação diversificada em grande volume, e se pode 

pensar em nichos de audiência, com programas direcionados a grupos específicos. 

Ocorre também venda de espaço publicitário, normalmente menor do que na tevê 

aberta. Os canais premium oferecem filmes recentes e, em alguns casos, programas 

originais. A programação apresenta pouquíssimos ou nenhum comercial, e esses canais 

são financiados apenas pelas assinaturas, feitas à parte do pacote de canais geral. Ou 

seja, agradar o público é fundamental para que continuem existindo. 

Muitos canais começaram nos últimos a investir forças para ocupar um espaço 

em que foram atropelados por um momento: a internet. Muito de seu conteúdo foi 

distribuído sem autorização ou retorno para os produtores. Isso serviu, porém, para 

mostrar que havia uma grande demanda por esses conteúdos naquele espaço 

(começamos aqui a falar de Youtube e semelhantes), e que produtos ou subprodutos que 

teriam apenas uma rápida passagem pelo fluxo televisivo poderiam ganhar nova vida ao 

serem postados, compartilhados, comentados, avaliados. A tevê não aceita sua suposta 

“morte” por causa da internet, mas se reinventa para tomar novos espaços e continuar 

sendo relevante para o público de audiovisual. Esses agentes então decidiram ser os 

próprios a distribuírem esses vídeos online, criando canais para se relacionar com o 

público, mas se tornando também usuários de plataformas que não podem controlar 

completamente.  

 Os recursos propiciados pela expansão da internet mudam a balança de oferta e 

procura de produtos audiovisuais. Citamos o Youtube como a maior das plataformas 

que permitem a postagem, distribuição e visualização de vídeos sem qualquer custo para 

o usuário. Nas outras janelas de exibição audiovisual, poucos agentes conseguem 

produzir e distribuir e atingir o padrão televisivo custa caro. Na internet o custo de 

produção e de distribuição ficou muito barato e mais agentes podem difundir suas 

criações. Com um aparelho eletrônico e acesso à internet, qualquer um pode assistir a 

vídeos tão diversos quanto a própria humanidade, porém bem mais numerosos. E além 

disso, pode se expressar pelo meio audiovisual e ser potencialmente escutado pelo 

mundo inteiro. Isso gera também estratégias e dinâmicas próprias para um produtor se 
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destacar dos outros milhões de youtubers, e podem utilizar inclusive outros espaços 

online para se promover. A plataforma passou a exibir propagandas depois de alguns 

anos funcionando sem comerciais. A venda desse espaço é revertida em parte para o 

youtuber que está atraindo a audiência, parte para o funcionamento operacional da 

plataforma e parte para os acionistas da empresa. Pode-se dizer, porém, que o objetivo 

dos produtores é atrair público e agradá-lo, mesmo que a motivação por trás disso seja 

reverter as visualizações em dinheiro. Os produtores de conteúdo podem ser mínimos, 

como os milhares de canais encabeçados apenas por uma pessoa que apresenta os 

vídeos em sua própria casa, e grandes conglomerados de mídia que usam seu canal no 

site apenas como mais um de seus braços. Novos usos e possibilidades podem surgir de 

qualquer um desses agentes, ou mesmo dos espectadores ou comunidades que 

funcionam ali. Num espaço onde alguns tipos de conteúdo podem viralizar, 

conquistando uma escala massiva em pouco tempo, é uma questão de estratégia e 

criatividade fazer sua voz ser ouvida. Qualquer agente, por menor que seja, pode trazer 

uma nova ideia que vai transformar o que chamamos de “cultura típica do Youtube”. 

 As criações tecnológicas sempre transformaram os rumos do audiovisual. 

Apesar de normalmente se pensar mais nos desdobramentos estéticos e possibilidades 

narrativas proporcionadas pelas inovações técnicas, pouco se diz sobre seu papel 

fundamental na transformação das relações entre produtores e espectadores, das 

estruturas presente no meio deles, e dos próprios indivíduos com toda essa dinâmica. 

 A transmissão online de programas audiovisuais pode parecer simples e 

instantânea para o espectador, mas só é possível graças aos grupos que desenvolveram a 

tecnologia para tornar isso uma realidade. 

 Netflix atuava como distribuidor de vídeos em formato físico antes de perceber a 

enorme potência do streaming. Já tinha em seu posicionamento um forte apelo à 

conveniência do espectador, que já tinha um grande catálogo de opções, e não precisava 

sair de casa para ter acesso ao programa, o qual recebia pelo correio. Netflix usou as 

novas possibilidades tecnológicas para aprofundar seu conhecimento sobre os hábitos e 

gostos do usuário, fazendo mudanças na própria plataforma a fim de atrair e reter 

público. Já que depende apenas das assinaturas mensais para se sustentar, pode se 

concentrar apenas em agradar o espectador. Destacamos o ineditismo da produção de 

conteúdo original por uma plataforma desse tipo, o que produz resultados interessantes 

com base no acesso quase irrestrito às reações do espectador. 
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 Vimos, porém, que mesmo com uma base de dados maior do que se pode 

imaginar e um poderoso algoritmo para extrair sentido de tudo isso, não existe fórmula 

mágica para o sucesso, com algumas de suas produções originais alcançando 

reconhecimento mundial, e outras fracassando retumbantemente. 

 Netflix se destaca não por oferecer um ou outro programa incrível, mas um 

catálogo extenso e facilmente navegável, que oferece conteúdo para os mais diferentes 

grupos. Por ser personalizado para cada usuário, Netflix pode pensar em engajar não o 

“público” como uma grande massa de todos que frequentam a plataforma, mas 

múltiplos e numerosos “públicos”. Não significa que seja uma tarefa fácil, mas é uma 

vantagem com que poucos produtores de audiovisual contam. 

Netflix continua a se transformar dentro do contexto dinâmico do qual faz parte. 

É um conjunto de estruturas que evolui, ao passo em que se insere no âmbito social e 

econômico de uma mudança mais ampla nos meios de comunicação e na tecnologia. 

 Se o Cinema no início era um espaço em que todos tinham a chance de entrar em 

contato com obras de arte, “fato que rompeu com a estrutura anterior, pois até então as 

mesmas só eram acessíveis àqueles que possuíam alto poder financeiro” [Benjamin], ele se 

torna lentamente um desses espaços excludentes, com preços impeditivos para que a 

maioria da população tenha como hábito frequentar as salas de exibição, diminuindo os 

números de público na medida em que se aumenta o preço dos ingressos. 

 Já plataformas como Netflix e semelhantes usam a lógica de oferecer um serviço 

com custo individual bem baixo, porém oferecido em larga escala, hoje em nível 

mundial. Essa estrutura propiciada pela internet permite que a plataforma se sustente, ao 

mesmo tempo em que impacta um grande número de pessoas. Seu modelo evidencia 

novas formas de produção, licenciamento e distribuição de audiovisual, que 

desestabilizam antigos paradigmas e sugerem novos meios para manter a relevância e a 

lucratividade do setor. 

 A chave para o sucesso parece ser uma relação bem próxima com o espectador. 

Na medida em que se baseia fortemente nos dados de reações e opiniões do próprio 

público para nortear as decisões de seleção de produtos, pode-se dizer que Netflix 

cultiva essa relação com maestria e com muita atenção. Seria possível assim enxergar 

em Netflix algum tipo de reflexo do interesse do público? Do mesmo jeito que 

recorremos ao Cinema para compreender melhor momentos e passagens do século XX, 

poderemos recorrer a uma análise da programação original do Netflix para entender o 

que ronda o inconsciente coletivo do século XXI? O que podemos afirmar por enquanto 
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é que, sucessos ou fracassos, os conteúdos propostos por Netflix despertam reações 

fortes, como podemos sentir mapeando redes sociais e publicações sobre o mercado 

audiovisual. 

 No que diz respeito à diversidade e multiplicidade de vozes que chega à fase de 

distribuição nessa plataforma, podemos dizer que são mais limitadas do que no 

Youtube, por exemplo, em que qualquer pessoa que crie uma conta pode postar seus 

vídeos. Mas observamos que mais produtores independentes ou não convencionais 

conseguem chegar ao Netflix do que na televisão ou no Cinema. Filmes sobre assuntos 

que borbulham na sociedade, mas não conseguem ser satisfatoriamente discutidos na 

TV ou cinema, encontram na plataforma a possibilidade de trazer à tona questões que 

ganham força e se mostram cada vez mais importantes para o grande público. Podemos 

destacar as produções sobre segurança alimentar (Cooked, Chef’s Table, Food Choices), 

meio ambiente (Cowspiracy, Virunga, The Ivory Game), cyberativismo (The Internet’s 

Own Boy, Deep Web, We are Legion), questionamentos ao sistema judiciário, 

legislativo ou executivo (Making a Murderer, 13th, Requiem for the American Dream), 

feminismo (She’s Beaultiful When She’s Angry, Hot Girls Wanted, What happened Miss 

Simone), entre outros assuntos tratados como tabu ou simplesmente ignorados pelo 

estabelecimento tradicional. 

Se por um lado as possibilidades estéticas e narrativas se escancaram, por outro 

não vemos inovação nos formatos, nem estéticas pensadas especialmente para a 

plataforma (com exceção do fenômeno de fruição que chamamos de bingewatching). Os 

formatos presentes ali foram feitos com base nos modelos dominantes do cinema e da 

televisão. 

Por isso concluímos que Netflix desestabiliza a TV tradicional e talvez até o 

Cinema, sem, no entanto, anular sua importância. Afinal, a maioria do conteúdo da 

plataforma ainda é licenciada de redes de TV ou estúdios e produtores de Cinema, e 

esse tipo de programa ainda é o que leva grande parte do público a querer acessa-la. 

Netflix depende desses agentes para formar seu catálogo. A empresa tem planos 

ambiciosos para produção de conteúdo original, mas se um dia conseguirá se manter 

apenas com esse tipo de programa, só o tempo dirá. 

 Fato é que a cultura audiovisual vive um momento muito interessante, em que 

meios e formatos se desvencilham e conteúdos circulam por várias janelas para as quais 

não haviam sido inicialmente pensados, transformando-se e sendo ressignificados por 

esse processo, com destaque para espaços online, que se provaram os mais férteis para 
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tais hibridações. Os meios passam a conversar e se influenciar mutuamente ainda mais 

do que antes. 

Essas transformações estão em curso e continuarão acontecendo por algum 

tempo. São tópicos que apresentam vários obstáculos e ressalvas para serem estudados, 

pois são muito fluidos e em mutação constante, mas isso não faz com que seja menos 

importante pensar nessas questões.  
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