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RESUMO 

 

O aumento da penetração da internet e da mobilidade possibilitou o surgimento de 

novos players na distribuição de vídeo por assinatura. Atualmente, o maior deles é o Netflix, 

com 87 milhões de assinantes no mundo.  

O modelo sob demanda já é uma realidade para alguns brasileiros e muda a 

experiência do usuário na medida em que cada um elabora sua própria programação com base 

nos seus gostos pessoais, sua disponibilidade de tempo e preferências sobre o dispositivo que 

será utilizado para tal finalidade. 

Este trabalho teve como objetivo compreender o que é valor para o consumidor do 

Netflix no Brasil. Para isso, foram verificadas hipóteses que outros autores já apontaram como 

valor para consumidores do Netflix e novos pontos foram levantados. As conclusões foram 

baseadas nas 225 respostas de um questionário online e em algumas entrevistas presenciais. 

Dentre as principais conclusões podemos destacar três pontos. O primeiro é que a 

característica com maior valor para os consumidores foi a liberdade de poder assistir quando e 

onde quiserem.  

O segundo foi em relação ao tipo de conteúdo ofertado e consumido: o conteúdo 

internacional se destacou como o mais assistido e consumidores indicaram uma lacuna de 

conteúdo esportivo e jornalístico no serviço. 

O terceiro foi uma sugestão de melhoria no produto que está relacionado com a 

possibilidade de assistir offline. Esse ponto foi levantado por diversos participantes da 

pesquisa, que indicaram que a conexão precária da internet no Brasil poderia impedir o acesso 

em alguns momentos. 

 

 

 

 

 

 

Palavras chaves: Netflix, consumidor, valor, vídeo sob demanda 
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ABSTRACT 

 

 

The increase of internet penetration and mobility enabled the appearance of new 

players that offer online media subscription. Today Netflix is the largest of these players, with 

87 subscribers around the world.  

The on demand model is already a reality for some Brazilian consumers. The option to 

customize the use of such platform changes the experience of the consumer, as it is possible to 

shape the users viewing experience to reflect their personal preferences and time availability.  

The objective of this dissertation is to understand the value that Netflix offers to the 

Brazilian consumer. To achieve this objective, other´s authors hypothesis were verified and 

new hypothesis were drawn. The conclusions were based on the answers of 225 responses to 

an online questionnaire, as well as some interviews.  

Among the main conclusions, we highlight three points. The first is that the greatest 

value for the consumers consisted in having the option to use the platform wherever and 

whenever they wished.  

The second point regards the kind of content offered: the international content was the 

highlight for being the most watched, while consumers indicated that the sports and news 

content was in short supply.  

The third point was a suggestion for a possible improvement to the product. The 

answers indicate that consumers would also like to have the ability to use the platform while 

offline. This point was indicated mainly because of the poor internet service in Brazil, which 

could momentarily block the access to online streaming services.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Netflix, consumer, value, video on demand 
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LISTA DE CONCEITOS 

 

ALGORITMO DE BUSCA. Conjunto de regras usado por um site de busca na classificação e 

posicionamento das páginas contidas em seu banco de dados. Cada site de busca possui um 

algoritmo único e exclusivo, sendo mantido em sigilo absoluto. O algoritmo é o determinante 

na qualidade e relevância dos resultados apresentados e o diferencial perante outros sites de 

busca. 

 

AUDIÊNCIA. Total de pessoas que leem o conteúdo editorial de uma publicação (ou parte), 

ouvem ou veem um programa (ou parte), transitam por onde há cartazes de rua e de pontos de 

venda, acessam a internet e que, portanto, têm a oportunidade de ler, ver ou ouvir as 

mensagens publicitárias colocadas em cada um dos meios. 

 

BANDA LARGA (Broadband). Uma forma de acesso rápido à internet, como acesso via 

cabo, ADSL, fibra, satélite etc. 

 

BIG DATA. Conjuntos de dados muito amplos e complexos, sobre hábitos de consumo não 

processados por sistemas comuns. Mais do que seu volume, a importância do Big Data é a 

análise que as empresas fazem desses dados de forma a obter insights que levam a melhores 

decisões e direções estratégicas de negócio. 

 

BROADCAST. Radiodifusão em canais abertos, de livre acesso ao público. Termo indicativo 

de rede de rádio ou TV. 

 

CANAIS PREMIUM (ou pacote premium). Canais opcionais agregados ao pacote básico 

oferecido por uma operadora de TV por assinatura, pelos quais o cliente paga uma taxa 

adicional. 

 

CORD CUTTING. Cancelamento de serviços de TV por assinatura por clientes que, em troca, 

irão consumir vídeo online em sites de vídeo gratuitos ou em serviços de vídeo online pagos. 

 

CORD SHAVING. Opção, pelos assinantes de TV por assinatura, por planos mais baratos do 

que possuem. 
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CORD NEVER. Usuários jovens de internet que, ao saírem da casa de seus pais, podem nunca 

assinarem uma TV por assinatura. 

 

GRADE DE PROGRAMAÇÃO. Mapa com programas e horários de uma emissora de rádio 

ou TV. 

 

HORÁRIO NOBRE. Faixa horária nas emissoras de TV quando ocorre a maior incidência de 

sintonia, em geral entre 19 e 22 horas. Sua extensão varia ligeiramente de acordo com o 

mercado ou mesmo segundo a comercialização das emissoras e é matéria de debate. 

 

OVER-THE-TOP (OTT). Provedor de vídeo (grátis, pago, on demand, ao vivo, streaming, 

download etc.) que utiliza a rede de banda larga de qualquer provedor de internet para 

entregar seu conteúdo ao usuário final. 

 

PACOTES BÁSICOS. Canais de TV por assinatura que são normalmente empacotados e 

disponibilizados em um plano de TV por assinatura de baixo custo, que exclui canais 

premium. 

 

STREAMING. Forma pela qual se transmite, em geral, vídeo, sem armazenar as informações 

no computador do usuário, não ocupando espaço, portanto. O usuário recebe as informações e 

a mídia é reproduzida na medida em que chega ao destino final. 

 

TELEVISÃO ABERTA. Emissoras de TV que transmitem gratuitamente sua programação 

por diversos meios. 

 

VIDEO ON DEMAND (Vídeo sob demanda). Serviço que permite aos consumidores escolher 

e determinar os horários e os programas que desejam assistir, conforme acervo disponível. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O consumo de conteúdos audiovisuais vem se transformando com as inovações 

tecnológicas. O principal responsável pela alteração no cenário de mídia da última década foi 

o crescimento da internet. Segundo o instituto de pesquisa americano, Emarketer, nos últimos 

anos, o consumo de televisão nos EUA tem diminuído, enquanto que o tempo que as pessoas 

gastam com internet aumentou consideravelmente. Em 2014, o americano médio já ficou 

diariamente mais tempo online (5 horas e 15 minutos) do que em frente a uma televisão (4 

horas e 22 minutos) (Tabela 1 do ANEXO 1). 

Esses impactos são ainda mais fortes quando se observa o comportamento de consumo 

dos mais jovens. De 2012 a 2015, o tempo gasto com televisão caiu 7% no total da população, 

enquanto nos jovens de 18-24 a queda foi de 20% (Tabela 2 do ANEXO 1). 

Essa digitalização acelerada afeta as duas fontes de receita das empresas de televisão 

paga: (i) publicidade e (ii) assinatura. Do lado de publicidade, ainda segundo o Emarketer, o 

share de televisão deve cair de 38% em 2015 para 35% em 2019, enquanto o digital deve 

crescer de 31% para 40% no mesmo período (Tabela 3 do ANEXO 1). 

Já em relação às receitas de assinatura das redes de televisão, percebe-se que elas 

também vêm sofrendo com o crescimento de serviços de video on demand. Desde 2012, a 

base de televisão paga dos EUA caiu 3,7 milhões, enquanto o número de assinaturas de 

serviços de vídeo online cresceu quase 20 milhões (Gráfico 1 do ANEXO 2).  

O Business Insider, site de notícias americano, prevê que a receita dos serviços de 

vídeo online cresça de US$ 4 bilhões em 2014 para US$ 11,5 bilhões em 2019 (Gráfico 2 do 

ANEXO 2). E, em 2015, os serviços streaming cresceram, enquanto a televisão paga caiu, 

como apresentado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Serviços de vídeo por assinatura nos EUA (em milhões de assinantes) 

 

Fonte: Kagan – dez/15 
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Esses novos serviços de vídeo on demand têm características diferentes da TV por 

assinatura. Além de serem distribuídos via internet, enquanto a TV por assinatura é distribuída 

por cabo ou satélite, eles não apresentam uma grade pré-determinada de programas, e 

possibilitam ao consumidor escolher quando assistir a cada programa. Outro ponto é em 

relação ao preço, que em geral é mais baixo do que em um pacote básico de TV por 

assinatura. 

Considerando o recente crescimento desses serviços em relação à TV por assinatura, e 

que os dois serviços apresentam características diferentes, o presente estudo almeja entender 

quais os atributos dos serviços de vídeo on demand atraem os consumidores. Como o maior 

serviço de vídeo on demand dos EUA e do mundo é o Netflix, ele será o foco desta 

dissertação. 

O Netflix foi lançado em 2007 nos EUA, e entrou em funcionamento no Brasil em 

2011, como uma plataforma de filmes online, que funciona como uma locadora virtual. A 

partir de uma assinatura básica, com valores populares, o serviço permite que os 

consumidores tenham acesso a filmes e séries, quando e onde quiserem, independentemente 

da programação das TVs.  

Com o lançamento deste serviço, uma nova forma de assistir televisão está sendo 

disseminada, e permite o consumidor escolher onde e quando quer assistir, ver séries em 

sequencia e compartilhar sua senha com outras pessoas. Hoje o Netflix já atingiu quase 87 

milhões de assinantes no mundo, o que realmente demonstra que algumas inovações parecem 

estar agradando o consumidor.    

 

1.1. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

Considerando o contexto no mercado de mídia apresentado anteriormente, o objetivo 

principal do presente estudo é entender o que é valor para o consumidor do Netflix. O foco da 

pesquisa são consumidores brasileiros. 

Para atingir o objetivo geral, a dissertação tem alguns objetivos específicos como 

verificar hipóteses que outros autores já levantaram como possibilidade de valor para o 

consumidor de Netflix, entender novos pontos de valor para o consumidor do Netflix e buscar 

lacunas que o serviço on demand apresenta na ótica do consumidor brasileiro. 
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1.2. MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

 

Os dados apresentados sobre o mercado de mídia americano trazem um 

questionamento aos executivos de empresas de televisão: será que o negócio de TV paga vai 

terminar? Essas empresas que hoje ofertam televisão por assinatura vão migrar para um 

modelo de streaming? O crescimento de serviços on demand pode acelerar o processo de cord 

cutting, cord never e cord shaving? 

O cord cutting é o fenômeno no qual as pessoas cancelam um serviço de TV por cabo 

ou satélite para utilizar serviços online para acessar a programação. Ele existiria como uma 

forma de rejeitar as assinaturas caras dos pacotes de TV paga (TYRON, 2013 apud 

SACCOMORI, 2016). Para o Saccomori (2016), a metáfora de cortar o cabo – tradução literal 

de cord cutting -  é construída na ideia da libertação: os usuários estão livres de sua 

dependência da TV paga e munidos de novas formas de mobilidade.  

Mas, apesar do evidente apelo do consumo de mídia sob demanda, os usuários ainda 

estão relutantes em abandonar a televisão por satélite ou a cabo, atribuindo essa relutância a 

um hábito já enraizado entre as famílias de manter um elo com a televisão tradicional 

(SACCOMORI, 2016). 

Por outro lado, o fato de não ter assinatura de TV paga pode ser observado entre os 

mais jovens, em um fenômeno chamado de cord nevers - geração dos millenials (entre 18 a 34 

anos) que nunca assinaram ou assinariam nenhum serviço de TV paga. 

 

“Cord-nevers são usuários jovens de internet que estão crescendo 

acostumados a piratear boa parte de suas necessidades de entretenimento 

pela internet e que talvez nunca vão se converter a pagar por televisão de 

forma alguma.” (STRANGELOVE, 2015, p. 104) 

 

 

Além do cord cutting e cord never, existe também o fenômeno de cord shaving: 

pessoas trocam seus pacotes de TV por assinatura por algum mais barato, que tenha menos 

canais, pois a demanda do conteúdo mais premium é suprida por serviços de video on 

demand, por exemplo, pelo Netfix. 

Uma evidência do cord shaving é a HBO, o canal mais premium de filmes dos EUA, 

que já tem menos assinantes que o Netflix (Gráfico 3 do ANEXO 2). 

De fato, o avanço da internet tem permitido o desenvolvimento de produtos e serviços 

digitais, muitos dos quais têm a capacidade de reduzir os custos, melhorar eficiência, 

reestruturar as atividades econômicas e criar novas oportunidades de mercado que podem ser 
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disruptivas para os produtos e serviços já existentes. Dentre exemplos dessa tendência 

disruptiva frequentemente são citadas as indústrias da música ou do jornal. No entanto, nos 

últimos anos, a imprensa mundial tem apontado a indústria de TV paga como a próxima 

vítima possível de ruptura tecnológica, principalmente devido ao crescimento dos serviços de 

streaming de vídeo online, como o Netflix. 

 

Gráfico 2 - Evolução do mercado publicitário americano e brasileiro de 2007 a 2015 (US$ e R$) 

 

 

Fonte: Zenith Optimedia e Intermeios - 2015 

 

Os impactos apresentados até agora neste capítulo se referem ao mercado americano. 

Mas devemos considerar que os EUA podem ser uma referência ao mercado de mídia 

brasileiro, uma vez que no case da indústria de jornal, o Brasil seguiu os passos dos EUA com 

alguns anos de atraso, como observamos no Gráfico 2. 

No entanto, para entender os impactos para o mercado brasileiro temos que considerar 

as especificidades do país.  

Com 97,2% dos lares equipados com ao menos um aparelho de televisão, o acesso à 

TV aberta no Brasil é largamente difundido, enquanto o número de assinaturas da TV paga 

desde seu surgimento estava restrito a uma pequena parcela da população.  

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (2016), o mercado de TV por 

assinatura esteve em ascensão até o ano de 2014 com 19,58 milhões de acessos de TV paga, 

totalizando 1,56 milhão de acessos a mais em relação a 2013, o equivalente a um crescimento 

de 8,7% ao ano. De 2014 para 2015, porém, as operadoras perderam 1 milhão de assinantes. 

As mensalidades dos pacotes de TV por assinatura no Brasil custam desde R$ 70 a mais de 

R$ 300 (lembrando que a taxa mínima do Netflix é de R$ 17,90). 

A penetração de internet fixa no Brasil atingiu 50% dos domicílios totais em 2015, 

mas apenas 23,5 milhões de domicílios, ou 36% dos domicílios totais tem banda larga acima 

de 2 Mbps – velocidade que possibilita assistir ao Netflix (ANATEL, 2016). 
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Em resumo, esse estudo é motivado pelo interesse da pesquisadora de compreender o 

novo cenário competitivo de mídia, com o sucesso do Netflix (87 milhões de assinantes no 

mundo) e pela atual discussão sobre como esses players e seus similares podem impactar o 

consumo tradicional de mídia, em especial da TV fechada.  

A relevância desta pesquisa consiste em apresentar para empresas de televisão por 

assinatura que atuam no mercado brasileiro o que o consumidor do Netflix valoriza neste 

serviço. Apesar de apresentar dados mundiais, o estudo tem foco no consumidor brasileiro de 

Netflix. 

A escolha pelo serviço de streaming online Netflix se deu devido a sua característica 

de empresa inovadora.  

Segundo Prahalad e Gary (2005), inovar é produzir novas demandas não só que 

atendam o desejo do consumidor, mas que surpreendam o cliente com um produto ou serviço 

que nem ele mesmo saiba que gostaria. O conceito de inovação passa por romper paradigmas 

anteriores. Segundo os autores, para criar o futuro, a empresa precisa: mudar de forma 

fundamental as regras de engajamento em um setor antigo; redefinir a fronteiras entre os 

setores e/ou criar setores inteiramente novos. No caso do Netflix, sua inovação não reside 

apenas na criação de um novo produto que atende necessidades de clientes, mas, antes, na 

criação de novas formas de engajamento, rompendo com paradigmas anteriores, notadamente, 

a grade linear. Pode-se dizer que, a empresa Netflix propôs ao mercado novas definições 

sobre o que é assistir vídeo, como será comentado, fomentando, novas experiências de 

consumo. 

O Netflix primeiro estourou para o palco nacional americano como uma empresa que 

enviou DVDs para clientes em todo o país. No auge do boom de DVD-by-mail, quase parecia 

que os reconhecíveis envelopes vermelhos e brancos do Netflix eram tão onipresentes quanto 

aqueles CDs AOL gratuitos do início aos meados dos anos 90. 

Netflix é uma empresa marcada por inovações. Primeiro ela se lançou como 

distribuidora de DVDs para todo os EUA, enquanto as locadoras eram basicamente locais. 

Mesmo desempenhando bem, o fundador Reed Hasting teve visão, e em meados da 

década de 2000, com a proliferação de acesso à internet de alta velocidade, Hastings percebeu 

que a internet, ao contrário da mídia física, serviria como a “espinha dorsal” de uma nova era 

de consumo de mídia. Assim, em uma transformação que estava à frente de seu tempo Netflix 

começou a mudar lentamente o foco de seu modelo de negócios para streaming online.  

A próxima transformação foi parar de se concentrar exclusivamente no conteúdo de 

terceiros e voltar sua atenção para conteúdo original. Os fundamentos empresariais desta 
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decisão foram incrivelmente brilhantes. Não só o conteúdo original ajudaria a diferenciar o 

Netflix de um crescente campo de concorrentes, mas também serviria para diminuir a 

dependência da empresa de terceiros que estavam cada vez mais preocupados com a ameaça 

que o Netflix colocava. Em vez de ser refém de outros, Netflix procurou criar seu próprio 

destino. 

 

1.3 NETFLIX 

 

1.3.1 NETFLIX NO MUNDO 

 

O Netflix surgiu em 1997 nos Estados Unidos como um serviço de aluguel de DVDs 

via correio. A princípio o usuário pagava uma taxa pela locação e serviço postal, mas 

aproximadamente dois anos depois a empresa introduziu o modelo de assinatura mensal, 

oferecendo em troca a locação ilimitada de seus títulos. 

 Com os avanços da internet, em 2007 o Netflix passou a disponibilizar todo o seu 

conteúdo através de video on demand em qualquer plataforma que possuísse uma conexão 

com a internet, ou seja, mantiveram o conceito, mas atualizaram a mídia. Além de fazer 

streaming de vídeos (forma pela qual se transmite vídeo, sem armazenar as informações no 

computador do usuário), o Netflix produz conteúdo, como House of Cards e Orange is the 

New Black e investe em novos programas e em temporadas de séries. 

O CEO (Chief Executive Officer) do Netflix, Reed Hastings, nascido em Boston em 

1960, tem uma biografia atualmente tão pesquisada e pública quanto a de Mark Zuckerberg, 

fundador do Facebook, do qual Hastings inclusive faz parte do conselho de diretores da rede 

social desde 2011. Bacharel em Matemática e com mestrado em ciências da computação em 

1988 pela Universidade de Stanford serviu no Corpo da Paz nos anos 1980 e também foi 

professor de Matemática em uma escola na Suazilândia, país da África. Em 1991, criou sua 

primeira empresa, a Pure Software, que desenvolvia produtos e ferramentas para corrigir 

problemas de softwares. Ao ser vendida, em 1997, era uma das 50 maiores empresas de 

software dos EUA e valia US$ 750 milhões. 

Naquele ano, Hastings e Marc Randolph criaram o site Netflix (netflix.com) propondo 

um novo modelo de locação de DVDs baseado em escolhas do usuário feitas online, sem lojas 

físicas. A ideia deste formato de distribuição surgiu após uma experiência de Hastings depois 

de ir à Blockbuster e descobrir que sua família estava há mais de seis semanas para devolver o 

filme Apollo 13 (1995). O atual CEO do Netflix teve que pagar uma multa de US$ 40 pelo 

atraso. Mais tarde, a caminho da academia, ele teve seu "momento eureka" quando percebeu 
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que a academia tinha um modelo de negócios muito melhor. “Você podia pagar US$ 30 ou 

US$ 40 por mês e exercitar-se pouco ou tanto quanto você quisesse”. Ele argumentou que 

tinha de haver uma forma semelhante de ganhar dinheiro alugando filmes sem trapacear com 

base no atraso dos clientes (SACCOMORI, 2016).  

No primeiro ano após o lançamento do Netflix, 239 mil pessoas se inscreveram neste 

formato de serviço proposto. Nos 10 anos seguintes, a empresa alcançaria a liderança do 

mercado americano de aluguéis de conteúdos audiovisuais. 

Em 2007, após um bilhão de DVDs alugados pelo correio, o Netflix passou a oferecer 

seu catálogo de filmes para assinantes também de forma digital por meio da internet. 

Os seriados pouco a pouco passaram também a ser exibidos por streaming conforme 

novos acordos de licenciamentos de direitos autorais passaram a ser feitos. A NBC foi uma 

das primeiras emissoras a licenciar seus conteúdos para o Netflix, como as temporadas 

anteriores de seriados como 30 Rock (NBC, 2006 – 2013), Friday Night Lights (NBC, 2006 – 

2011) e The Office (NBC, 2005 – 2013).  

Em novembro de 2007, o Netflix passou a permitir que seus assinantes vissem o 

episódio da noite anterior (exibido na TV aberta pela NBC) também pelo site de streaming. 

No entanto, este formato de disponibilização semanal por meio do site não se perpetuou e 

apenas temporadas passadas deste canal e de outros passaram a compor o catálogo do Netflix. 

Em paralelo, o Netflix negociava contratos para exibir seu catálogo na casa de usuários que 

tivessem consoles de videogame como Xbox (Microsoft) e PlayStation (Sony). 

Atualmente, o Netflix é uma empresa que oferece filmes e séries online, está presente 

em 50 países, com objetivo de atingir 200 países em 2017. A empresa tem 87 milhões de 

assinantes (47 milhões nos EUA), como vemos no Gráfico 3.  

 
Gráfico 3 - Evolução do número de assinantes do Netflix (em milhões de assinantes) 
 

 
Fonte: Netflix 
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1.3.2 NETFLIX NO BRASIL 

 

Apesar de hoje ser o mais conhecido, o Netflix não foi o primeiro serviço on demand a 

ser lançado no Brasil. Um dos pioneiros do video on demand no país foi a livraria Saraiva, 

com o lançamento do Saraiva Digital Player em 2009 - um aplicativo que permite a compra 

e/ou aluguel de filmes. Através do sistema Saraiva Digital Player era possível gerenciar os 

filmes adquiridos ou alugados, permitindo assim montar uma espécie de locadora particular 

virtual, dentro do próprio aplicativo. 

 

“A entrega digital de filmes, que já começa a ganhar corpo nos grandes mercados do 

exterior, chega ao Brasil neste mês. A varejista Saraiva, dona do terceiro maior site 

de comércio eletrônico do país, está abrindo uma loja de downloads de filmes. 

Batizado de Saraiva Digital, o serviço é o primeiro no país a oferecer aluguel ou 

compra de filmes sob demanda. Com um computador e uma conexão de banda 

larga, será possível assistir a lançamentos, títulos de catálogo e programas de TV 

sem precisar ir até a locadora - ou à banca dos camelôs que vendem cópias piratas” 

(DALMAZO, 2011) 

 

Além da Saraiva, quando entrou no mercado brasileiro, o Netflix se deparou com uma 

concorrência local também do Assista Já e do Net Movies, que ofereciam serviço similar. Na 

época, o Net Movies oferecia assinatura de 23 mil DVDs e discos Blu-ray entregues pelo 

correio e 3.500 filmes em transmissão online via streaming, e tinha sido recém adquirido pelo 

fundo de investimentos Tiger. Em 2013, no entanto, a empresa desistiu de concorrer com 

Netflix e foi comprada pelo Looke. O Looke foi lançado no Brasil em setembro de 2015, e 

oferece um plano mensal de streaming por R$ 18,90 mensais.  

O Netflix só chegou no Brasil em 2011 e os primeiros assinantes reclamavam bastante 

das legendas, que muitas vezes estavam fora de sincronia e com erros de português (POLONI, 

2013). A oferta de filmes era limitada com muitos filmes antigos.  

Após ajustes, o país se tornou um dos principais mercados da empresa e já produz 

conteúdo local exclusivo. Na coletiva de imprensa que anunciou a chegada do Netflix ao 

Brasil, Hastings informou que o objetivo não era concorrer com as TVs por assinatura, e sim 

oferecer o catálogo antigo de conteúdos dos canais. O site contava com 6 a 8 mil títulos com 

legendas ou áudio em português. Segundo o CEO, os assinantes podiam dar play, pause e 

encerrar a visualização, tudo sem comerciais ou interrupções. 

Na estreia do serviço no Brasil, em 2011, duas barreiras à adesão foram apontadas pela 

imprensa, uma de ordem comportamental e outra tecnológica. A primeira se refere aos hábitos 

http://exame.abril.com.br/jornalistas/luiza-dalmazo
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de consumo dos brasileiros. Segundo Brigatto (2011) “os cerca de 500 milhões de habitantes 

da América Latina não se acostumaram ainda a pagar por conteúdo tanto quanto americanos e 

canadenses”.  

Já o impasse tecnológico se dava pelo fato de a banda larga atingir apenas 15 milhões 

de usuários na época. Além disso, a velocidade média da conexão ser inferior a 2 megabytes 

por segundo prejudicaria o streaming - enquanto nos EUA, no mesmo ano, já passava de 80 

milhões de conexões de banda larga (SACCOMORI, 2016). 

Além dessas duas barreiras, em 2014 o Netflix começou a enfrentar problemas com 

órgãos regulatórios no país. A Agência Nacional do Cinema (Ancine) propôs que o serviço 

deveria pagar a taxa de contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 

Nacional (Condecine), tributo previsto desde 2001 e que incide sobre a veiculação, a 

produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com 

fins comerciais. Além disso, ainda existia a pressão de operadoras de TV a cabo para a 

incidência destas taxas, mas o impasse ainda não foi resolvido até hoje. 

Outra possível barreira poderia ser o valor cobrado no Brasil na estreia do Netflix que 

seria equivalente a US$ 60 para um americano, ajustado conforme o poder de compra da 

média dos moradores brasileiros com os da América do Norte. Além disso, conforme 

pesquisa da Social Science Research Council divulgada naquele ano, 48% dos brasileiros 

tinham por hábito comprar conteúdos de mídia no mercado pirata. No entanto, como apontou 

o especialista econômico, o streaming estava mirando em pessoas que têm acesso e podem 

pagar por uma conexão de banda larga (ROETTGERS, 2011). 

Mesmo não abrindo os números do Netflix no Brasil, o CEO Reed Hastings, indicou 

como o país continua crescendo, mesmo com a recessão. 

 

“América Latina continua crescendo bem para nós. E o que tem sido fascinante é 

que o crescimento tem se mantido constante mesmo no Brasil, onde vemos uma 

recessão.” (Horbuz, 2016)  

 

Uma curiosidade sobre o Netflix no Brasil é o fato da empresa se posicionar no 

feminino. No entanto, como esse ponto só foi levantado pela pesquisadora depois da pesquisa 

finalizada e a maior parte das fontes utilizadas se refere ao serviço no masculino, o presente 

trabalho mantém o uso do serviço no masculino. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial será dividido em três partes principais. A primeira consiste na definição 

de valor para consumidor, uma vez que o objetivo da pesquisa é entender o que é valor para o 

consumidor de Netflix. A segunda parte, mais extensa, levantou os principais pontos que a 

literatura indica como atributos de valor do Netflix. Essa parte foi importante para a 

construção do questionário e roteiro de pesquisa. Por fim, foi feito um comparativo entre o 

Netflix e a TV por assinatura para entender as principais diferenças entre as plataformas e 

possíveis lacunas do Netflix.  

 

2.1 PERCEPÇÃO DE VALOR PELO CONSUMIDOR 

 

O conceito de valor tem sido amplamente discutido por autores de diversas áreas como 

economia, marketing e estratégia. 

Em economia, dentre os clássicos mais destacados, por suas obras referentes ao termo 

valor, encontram-se Smith, Say, Ricado, Mill e Marx (AGÜERO, 1996). Para todos eles o 

conceito de valor se desdobra em “valor de uso” e “valor de troca”. Por valor de uso entende-

se a utilidade particular que tem para um indivíduo qualquer o uso de um bem. Já valor de 

troca, sustenta-se na quantidade de trabalho nele incorporado, com algumas diferenças 

explicitadas abaixo. 

O valor de troca se baseia na quantidade de trabalho que o bem pode comprar ou 

comandar e sua raiz reside na utilidade que têm as coisas (Smith,1776 e Say, 1803 apud 

Agüero,1996). Segundo Ricardo (1817 apud Agüero,1996) que o valor dos bens deriva da 

quantidade de trabalho direto e indireto necessário para obtê-lo, e este valor é sempre 

regulado pela maior quantidade de trabalho aplicado por aqueles que estão nas condições mais 

desfavoráveis.  

A grandeza do valor é medida pelo quantum de trabalho socialmente necessário para 

sua produção ou reprodução e este o valor depende, simultaneamente, tanto da utilidade do 

bem como da dificuldade para consegui-lo. Por dificuldade entende-se tanto as limitações 

físicas da oferta como a quantidade de trabalho necessária para a produção e também os 

custos crescentes em alguns itens, como nos “produtos da terra”. (Marx,1867 e Mill, 1848 

apud Agüero,1996). 

Já em marketing, valor de um produto é a expectativa do consumidor quanto aos seus 

benefícios em relação à quantia real paga pelo produto. Ao discutirem o conceito de valor, 
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Zeithaml e Bitner (1988) assinalam duas dimensões. A primeira diz respeito ao conjunto de 

atributos tangíveis e intangíveis do produto, os quais refletem aspectos como qualidade, 

utilidade, relevância e imagem da marca. Na segunda, são incluídos custos monetários e não 

monetários, como preço, tempo, esforço, energia física, energia psíquica e risco envolvido na 

escolha. As autoras interpretam valor como uma avaliação global, feita pelo cliente, baseada 

na percepção e no balanceamento entre o que é recebido (benefícios) e o que é ofertado 

(custos), sem estabelecer uma métrica parametrizável para avaliação quantitativa do produto 

ou serviço. 

Segundo Toledo e Moretti (2016), em 1996 Gale estabeleceu a conexão entre 

qualidade e preço definindo valor (para o cliente) como a qualidade percebida pelo cliente 

associada ao preço relativo do produto. Mais de uma década depois, Anderson, Kumar e 

Narus postularam valor, como a expressão, em unidades monetárias, do conjunto de 

benefícios econômicos, funcionais e sociais recebidos pelo cliente, confrontados com o preço 

pago pelo produto. O total de benefícios é valorado pelo cliente e convertido em unidades 

monetárias, e o número resultante sugere o quanto o cliente julga que valem os benefícios 

incorporados ao produto. Para os autores referidos, valor traduz-se pela métrica padronizada 

benefícios/custos de obtenção. 

Ao explicar o comportamento de escolha do consumidor com base em valor, 

circunscrito à dimensões benefícios percebidos, Sheth, Newman e Gross (1991) enfatizam 

essa visão multidimensional e descrevem cinco impulsionadores de valor:  

- Valor funcional: utilidade percebida de uma alternativa de escolha como resultado de 

ela poder atender seus propósitos funcionais por meio de atributos físicos, especificações 

técnicas, desempenho e qualidade. 

- Valor social: utilidade percebida de uma alternativa como resultado de sua 

associação com um ou mais grupos sociais específicos. Elemento relevante é a percepção de 

como o consumo se associa aos relacionamentos que se estabelecem entre as pessoas no 

processo de consumo e uso. 

- Valor Emocional: utilidade percebida de uma alternativa que decorre de sua 

capacidade de provocar estados afetivos, sentimentais e experienciais. 

- Valor Epistêmico: utilidade percebida como resultado da capacidade de despertar 

curiosidade, propor novidade, e/ou satisfazer desejo de conhecer. Condição crítica para 

obtenção de vantagem competitiva: oferta de variedade e novidade. 

- Valor Condicional: utilidade percebida atrelada a uma situação específica ou ao 

contexto em que se situa o responsável pela escolha. 
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Em síntese, sob a perspectiva do que a empresa oferece ao cliente (valor para o 

cliente), o termo pode figurar na literatura de marketing como um número (relação, razão), 

expressando a dualidade benefícios (convertidos em unidades monetárias) e sacrifícios 

(preço/custos). Alternativamente, valor tem sido interpretado considerando-se apenas a 

dimensões do conjunto de atributos tangíveis e intangíveis inerentes ao produto, o numerador 

da expressão. Nesse caso, encontram-se os seguintes termos para designar valor: 

características do produto/serviço, qualidade, utilidade, segundo a ótica da empresa, ou 

simplesmente benefícios, segundo a ótica do cliente (valor percebido). 

Na linha do conceito de valor para estratégia, destacaremos Magretta (2002). A autora 

indica que “a compreensão, sob a perspectiva do cliente, do que significa valor na oferta de 

um produto ou serviço, possibilita o enriquecimento, a criação e o aprimoramento de 

estratégias da empresa”. Para clientes, o valor costuma estar em coisas intangíveis como a 

aparência do produto, em emoções como saudade, em status e prestígio (MAGRETTA, 2002). 

Segundo citação da autora, Warrent Buffet afirmou que “O preço é o que você paga. O valor é 

o que você leva.” (WARRENT BUFFET APUD MAGRETTA, 2002).  

A autora volta a abordar o tema de valor indicando que a vantagem competitiva é 

muitas vezes utilizada, de forma equivocada, como um diferencial, mas que na verdade, ela é 

a forma de se criar e se entregar o valor ao cliente. O real valor a ser criado para de fato 

representar vantagem competitiva deve ser uma Cadeia de Valor 'Sob Medida', ou seja, 

projetada especificamente para configurar em um único valor para o cliente. Segundo 

Magretta (2013), competir não é derrotar os rivais, mas criar um valor único aos clientes e 

propor um valor único é essencial.  

Em seu livro, Magretta (2002) compara as visões de Peter Drucker e Frederick Taylor 

sobre a definição de valor. Na visão de Drucker, clientes não compram produtos, mas sim 

satisfação de necessidades específicas. Isso significa que o que o cliente valoriza e compra 

pode ser diferente do que o fabricante imagina que vende.   

Por outro lado, ainda segundo a autora, a visão de Taylor é que valor é sinônimo de 

eficiência, o que conduz a um enfoque interno no que a empresa faz e como faz. A visão de 

Taylor, conhecida como visão para manufatura, sugere que o preço é baseado no custo 

necessário para fabricar o produto. É um modelo de fabricar e vender. Drucker defende uma 

maneira completamente diferente de pensar: observar através dos olhos dos clientes se quiser 

compreender o valor. É necessário olhar de fora para dentro – a visão de Drucker ficou 

conhecida como visão de marketing. 
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Magretta (2002) ressalta o exemplo de Charles Shwab, que criou a empresa de 

corretagem com descontos. Segundo relato da autora, décadas atrás, para negociar ações era 

preciso pagar comissões significativas a um corretor. Por trás da figura do corretor estava um 

conjunto completamente integrado de atividades que iam desde a execução de pesquisa e 

análises de títulos, até a execução das ordens de compra e venda e a elaboração de relatórios. 

Os custos de todas essas atividades estavam embutidos no preço da comissão. O grande 

insight de Shwab foi que nem todos os clientes necessitavam de aconselhamento, então ele 

poderia retirar todas as atividades necessárias para aconselhamento e, em vez disso, se 

concentrar em executar as operações, e poderia criar um valor diferente: negócios de baixo 

custo que tornam a compra de ações acessível a uma ampla base de clientes. 

O valor não apenas assume diversas formas, mas provém de várias fontes: da utilidade 

do produto, da sua qualidade, da imagem associada a ele, da sua disponibilidade, dos serviços 

fornecidos com ele (MAGRETTA, 2002). Quanto mais intangível for o valor, mais 

importante é reconhecer que é o cliente que define esse valor. Por isso a pesquisa consiste em 

entender o que é valor para o consumidor do Netflix.  

No presente estudo iremos considerar a visão de valor defendida por Magretta (2002 e 

2013). No próximo tópico vamos tentar identificar alguns possíveis aspectos de valor para 

clientes do Netflix, para validar no questionário e entrevistas. 

 

2.2 POSSÍVEIS ATRIBUTOS DE VALOR DO NETFLIX 

 

Antes do surgimento do Netflix, assistir vídeo significava que a programação tinha 

sido pré-determinada e transmitida em um horário pré-definido, além de que o uso de um 

aparelho de televisão era indispensável. No entanto, esses tempos mudaram. E, essas 

mudanças foram impulsionadas principalmente pela evolução das exigências dos 

consumidores e o advento da internet.   

Hoje, existem diversos dispositivos, inclusive móveis, com acesso à internet, o que 

significa que podemos assistir vídeo em qualquer lugar. Cada dispositivo se tornou 

praticamente uma "televisão".  

O Netflix alterou a forma como o conteúdo chega aos consumidores e a experiência do 

usuário ao consumir seu produto – de forma a la carte, anywhere, everywhere, onde 

consumidores têm total controle sobre o que querem ver, e sem publicidade. Na época de seu 

lançamento no Brasil, em 2011, existiam aparelhos como o vídeo cassete que permitiam 

gravar programas que passavam na grade linear da televisão. Esses devices permitiam que o 
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espectador assistisse à programação no horário que desejasse - um conceito que chamamos de 

time-shifting. No entanto, eram apenas aparelhos complementares ao negócio de televisão, 

diferente do Netflix no qual o próprio negócio não tem grade pré determinada.  

A capacidade de inovação desse novo modelo de negócios é ainda maior, se levarmos 

em consideração que o Netflix também suporta uma ampla gama de dispositivos móveis, set-

top boxes e consoles de games.  

Um dos pontos que torna os serviços de video on demand interessante é que esses 

serviços oferecem aos clientes uma maneira barata e alternativa de consumo de conteúdo.  

A seguir foram selecionados alguns tópicos relevantes na discussão do que é valor 

para o consumidor de Netflix e que serão importantes para entender o impacto que ele traz 

para os players de TV por assinatura. 

 

a) Ausência da grade, binge viewing e maior gerenciamento do tempo 

 

A televisão faz parte do cotidiano das famílias - “é quase outro membro da família” 

(PEREIRA, 1998).  Segundo a autora, o ato de ver televisão é uma atividade construída pela 

família. Os telespectadores não só fazem as suas próprias interpretações dos programas, como 

também constroem as situações em que a atividade televisiva ocorre. Esta atividade, 

juntamente com as práticas sociais que precedem, acompanham e sucedem o seu 

desenvolvimento, constituiu o que entendemos por ‘experiência televisiva’. 

Para defender seu ponto, Pereira (1998) também cita James Lull (1980) que a partir de 

uma investigação etnográfica que envolveu cerca de 200 famílias, incluiu o uso da TV como 

um recurso do ambiente – para criar um fluxo constante de ruído de fundo e que serve de 

companhia na realização das tarefas domésticas e das rotinas do lar, e que serve também 

frequentemente, na função de entreter a família. Além disso, a TV seria considerada como 

reguladora: pontua o tempo e as atividades da família, tais como a hora das refeições, a hora 

de deitar, os períodos de trabalho doméstico, e regula os padrões de conversa que são 

influenciados pelos ritmos da programação.  

Em muitos casos, ver TV pode por vezes ser o único tempo que todos os membros da 

família passam juntos, pode mesmo ser a única experiência agradável que partilham entre si 

(PEREIRA, 1998). 

Mais recentemente, Cannitto (2009) também apontou que a televisão, muitas vezes é 

ligada como parte do hábito do consumidor de não ficar sozinho, enquanto faz outra 

atividade. 
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(...) além de presente na sala de estar, a televisão faz companhia (...). Há 

espectadores que assistem à televisão ao mesmo tempo que cozinham ou fazem 

outras atividades caseiras. (...) Todos fazem uso descompromissado e despretensioso 

da televisão. Em vez de exigir compenetração, a televisão em casa começou a pautar 

o cotidiano doméstico, servindo de referência para os horários da família. 

(CANNITO, 2009, p. 42)   
 

Apesar das afirmações dos autores feitas entre 1980 e 2009 mostrando a relevância da 

televisão, autores mais recentes que serão apresentados a seguir apontam o fato do Netflix não 

ter uma grade linear de conteúdo, ou seja, não ter um fluxo de programas com horários pré-

definidos, como um diferencial do serviço de vídeo on demand. 

Essa opção de consumo anytime – como a mídia costuma caracterizar este fenômeno – 

traz diversas implicações não só para os hábitos do consumidor, mas também para toda cadeia 

produtiva e para a construção da oferta do produto Netflix. 

Nos hábitos do consumidor, podemos destacar cada vez mais o binge viewing - ou em 

tradução livre, “assistir até se entupir”, por vezes chamado binge watching. Segundo Kulesza 

e Bibbo (2013), esse conceito também pode ser definido como qualquer instância na qual 

mais de três episódios de uma série dramática de uma hora de duração ou seis episódios de 

uma série de comédia de meia hora de duração são consumidos de uma única vez, através de 

DVDs ou serviços de streaming online.  

Esse hábito dos assinantes de Netflix é ainda mais impulsionado pela maneira 

inovadora como Netflix lança suas séries – todos os episódios de uma só vez. 

Com Netflix, o poder de escolha de quando e onde assistir leva a uma sensação de 

maior liberdade do que em uma grade de programação delimitada por um corpo de 

executivos, que utilizam diferentes critérios para a organização de faixas horárias e programas 

(LIMA, 2015). O fato do Netflix permitir assistir onde quiser impulsiona um fenômeno que 

chamamos de space shifting, onde o consumidor pode ver o conteúdo em outro aparelho além 

da televisão e fora de casa. 

Benazzi e Nachamkes (2014) apontam o gerenciamento de tempo como motivador 

importante para consumo do Netflix. Segundo os autores, com suas rotinas corridas, as 

pessoas valorizam cada vez mais o tempo e o Netflix, por ter uma grade flexível ajuda 

consumidores a gerenciarem melhor o tempo. 

O fato do serviço não ter publicidade – pelo menos ainda não – também deve 

contribuir para a sensação de economia de tempo com o serviço de streaming. 
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Saccomori (2016) constata que a prática do binge watching nestas novas plataformas 

resulta no consumo maior e mais intenso dos conteúdos, caracterizado pela imersão no 

universo ficcional.  

Por outro lado, podem existir consumidores que prefiram o fato da TV por assinatura 

ter uma grade, para que possam sentar e assistir televisão sem ter que pensar especificamente 

no conteúdo que gostariam de ver, como afirma Machado (2009). 

 

“(...) uma das grandes vantagens da televisão é justamente o fato de ela ser um 

fluxo. Nem sempre o espectador sabe o que quer assistir. Em muitos casos, ele 

apenas liga a televisão para ver o que está passando, tal como quem sai à rua para 

ver como anda o movimento no bar da esquina. Assistir à televisão tem um lado 

inusitado e de acaso.” (MACHADO, 2009, p. 53) 

 

Pode-se pensar que a relação do público com o conteúdo também é alterada com a 

chegada do Netflix. No modelo de grade linear, o consumidor se programava para estar em 

casa em certo horário para ver o conteúdo, assim como programadores de mídia precisavam 

entender o melhor horário para encaixar cada conteúdo. O conteúdo é criado e distribuído 

essencialmente para atrair essa atenção em certo horário, uma audiência que pode ser prevista 

e, posteriormente, mensurada e vendida para os anunciantes com fins lucrativos (JENKINS, 

FORD, GREEN, 2014). 

 

b) Conteúdo disponível de uma só vez 

 

Segundo Saccomori (2015), uma grande mudança na forma de assistir às séries se deu 

quando Netflix lançou todos os quinze episódios da nova temporada de Arrested 

Development, no verão de 2013. Os relatórios da empresa mostraram que aproximadamente 

10% dos telespectadores assistiram à temporada inteira em menos de 24 horas. O mesmo 

aconteceu com House of Cards e Orange Is the New Black, outras duas séries originais do 

Netflix. De fato, observou-se que o lançamento da temporada inteira no mesmo dia 

impulsiona o binge viewing. 

Saccomori (2015) trata esse ponto, o comparando ao fluxo televisivo convencional, ou 

seja, com grade rígida de programação. 

 

“Ao disponibilizar uma temporada inteira de uma série nova no seu site, o Netflix 

está propondo uma nova experiência para seus assinantes: consumir da maneira que 

for mais conveniente os episódios que estão no site [...] assistir a estes mesmos 

episódios se eles fossem transmitidos em sequência (ou mesmo um episódio por dia, 

digamos, como se fosse novela) teria um efeito diferente no espectador, já que a 

possibilidade de pausar, retroceder e parar quando necessário é algo que não faz 
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parte da experiência no fluxo televisivo convencional.  ” (SACCOMORI, 2015, p. 

63) 

7 

 

Lima (2015) também comenta a opção da divulgação de todos os episódios em um só 

momento, e mostra como o tempo de consumo para o consumidor se altera nessa nova 

configuração. 

 

“Com o Netflix esse processo se perde, há um reverso no quesito tempo, o qual está 

completamente transfigurado no que seria uma série para ser acompanhada no 

período de três meses. Agora é possível obtê-la em um período de doze horas.” 

(LIMA, 2015) 

 

 

É interessante ressaltar que mesmo dentre as principais características do Netflix 

estando a ausência de grade e o fato de terem liberado episódios ao mesmo tempo, em 2016 a 

empresa começou a disponibilizar documentários/seriados que são exibidos com episódios 

novos a cada semana, como indicado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Site Netflix 

 

 

 

Pode-se inferir que essa nova forma de consumo, possibilitada pelos serviços on 

demand, e em especial o Netflix que libera todos os episódios juntos, interfere diretamente no 

formato do conteúdo, a partir de uma observação da pesquisadora.  

Para entendermos esse ponto vamos comparar o “Game of Thrones”, seriado original 

da HBO, com o “House of Cards” seriado original do Netflix. Os episódios das temporadas de 

“Game of Thrones” vão ao ar uma vez por semana, e talvez por isso no início de cada capítulo 

passam as cenas dos últimos episódios que serão úteis para aquele episódio. É importante que 

o “Game of Thrones” tenha essa recapitulação, pois a frequência de consumo imposta pela 

HBO pode deixar um tempo relativamente grande entre seus episódios. No caso do Netflix, 
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como o consumidor tem poder de decisão da frequência que vai consumir os episódios, e 

vimos como é comum o binge viewing, pode não ser necessária essa recapitulação.  

No Brasil os capítulos do seriado da HBO são disponibilizados no NOW – serviços de 

video on demand da NET, que permite que assinantes das operadoras assistam os episódios 

em outro horário, após a transmissão ao vivo no canal. Hoje, o NOW disponibiliza todos os 

episódios das seis temporadas que já foram ao ar, permitindo que o telespectador faça binge 

viewing. Dessa forma, é interessante observar que esses capítulos não apresentam a parte 

inicial da recapitulação, reafirmando a diferença no formato do conteúdo quando é consumido 

na grade linear ou em um serviço on demand. 

 

c) Personalização e Big Data 

 

Matrix (2014) apontou para uma importante inovação que o Netflix trouxe: a 

personalização e curadoria de conteúdo por parte dos telespectadores. A autora afirma que 

cada vez mais o binge viewing, ou maratona de consumo de mídia, se torna mais comum entre 

todas as idades, uma vez que essa tendência não só é incentivada pelo Netflix, como se torna 

o seu consumo padrão.  

Longe de ter comportamento passivo, os usuários do video on demand se empenham 

na descoberta de conteúdo e na curadoria, configurando uma programação de televisão 

altamente personalizada, e dando início a uma transformação na relação das empresas de 

conteúdo e seus telespectadores. 

O ponto que Matrix (2014) coloca sobre curadoria merece ser melhor explorado. O 

Netflix tem um amplo acervo de conteúdo que pode ser consumido a qualquer momento, o 

que termina com a era em que as redes de televisão definiam o que os consumidores podiam 

ver naquele momento. Quando a autora afirma que os consumidores conseguem fazer a 

curadoria do conteúdo, mostra que, dentre uma infinidade de conteúdo, eles conseguem 

escolher o que desejam assistir naquele momento. Além da personalização do consumo de 

conteúdo, a escolha de um assinante do Netflix afeta também a oferta dos outros. E isso só é 

possível devido a outra característica do serviço de vídeo online: entendimento de algoritmos 

de consumos.  

Segundo Thomas (2016), “um dos segredos do sucesso da empresa é a forma eficaz 

como seus algoritmos - os códigos computadorizados que ordenam, automaticamente, o site e 

os aplicativos da companhia - coletam e tabulam informações dos usuários, sem que eles 

tenham ciência disso”. Afirma-se que o consumo dos assinantes interfere no dos outros 
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consumidores, pois o Netflix prepara a tela de oferta com base no consumo de perfis 

semelhantes – ou seja, se existe muito consumo de “House of Cards” entre homens de 30 a 40 

anos, o título deve aparecer no topo da página do Netflix para assinantes com esse perfil.  

O recurso de análise de dados do Netflix, no entanto, intensificou-se a partir de 2013, 

com lançamento de “House of Cards”. Ainda segundo Thomas (2016), tudo na criação da 

série, que acompanha a ascensão do político democrata Frank Underwood à Casa Branca, 

levou em conta os dados coletados. Por exemplo, a escolha do diretor e produtor executivo, 

David Fincher, se baseou no fato de que quem assiste ao Netflix costuma apreciar trabalhos 

desse cineasta. 

Outro exemplo foi o caso da quarta temporada de Arrested Development, pois a 

decisão de dar sequência a um seriado cancelado já seria um risco para qualquer emissora 

tradicional de TV, ainda mais considerando que a qualidade e sucesso de um produto 

audiovisual não é garantido pela repetição de um conjunto de códigos e procedimentos. No 

entanto, a análise de dados de consumo de conteúdos (big data) em serviços como o do 

Netflix permite que o comportamento de cada indivíduo seja ―armazenado e destrinchado: 

software de análise de dados são cada vez mais importantes nas decisões de quais roteiros 

filmar, quais descartar (TEIXEIRA JR., 2015). Os algoritmos usados pelo Netflix para 

mapear o comportamento do consumidor são a chave das produções. 

As recomendações personalizadas, também fruto do conhecimento do consumidor 

adquirido pelos algoritmos, são exibidas de diferentes formas no site do Netflix. Um exemplo 

seria quando o usuário conclui o consumo de algum produto, outros produtos de perfil 

semelhante são oferecidos. Na tela inicial de cada conta, o algoritmo também cruza os dados 

prévios de visualização e faz associações relacionadas da seguinte forma: por que você 

assistiu X, você deverá gostar de Y. 

Reed Hastings, CEO do Netflix, confirmou, em entrevista ao jornal Folha de São 

Paulo em 2013, que o catálogo do serviço era baseado também no levantamento sobre 

pirataria para decidir o que era popular ou não na rede. "A pirataria é um indicador de 

demandas não atendidas". Assim, a produção de conteúdo próprio passou a ser escolhida 

baseada no levantamento de consumo por meios ilegais e do consumo na própria plataforma 

do Netflix, a partir da base de dados do site. 

 

d) Comunidade/Social 
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Outro ponto levantado por Matrix (2014) é em relação ao comportamento dos jovens a 

respeito da nova forma de consumo de conteúdos audiovisuais descritas anteriormente. 

 

“Quando todos os episódios de uma temporada são lançados simultaneamente, estes programas 

inspiram amplas sessões de maratona para a faixa demográfica entre 18 a 34 anos e junto à audiência 

jovem do Netflix, muitos dos quais fazem binge watching e depois vão para as redes sociais para falar 

sobre isso. (...) Na grande mídia, binge viewing e Netflix estão se tornando sinônimos, especialmente 

para os espectadores jovens.” (Matrix, 2014, p. 119) 

 

 

A autora entende que, especialmente para os jovens, o Netflix não representa apenas a 

possibilidade de assistir vários episódios em sequência, mas representa também comunidade. 

Video on demand permite que espectadores compartilhem os conteúdos que gostaram e 

incentivem pessoas a assistirem também, ou o efeito oposto. Isso só é possível devido à 

possibilidade de ver o conteúdo do Netflix em qualquer momento.  

No entanto, Lima (2015) ressalta que não há uma forma de prever o instante em que 

aquele usuário vai parar e assistir a um conteúdo no Netflix. O lançamento de séries novas ou 

temporadas pode ser o dia em que são feitos um maior número de comentários nas redes 

sociais. Mas, o buzz social proveniente de faixas horárias em que é exibido um programa é 

inexistente no serviço on demand. 

Séries exclusivas do Netflix, como “House of Cards” e “Orange is the new black”, 

têm seu maior buzz nas redes sociais no dia da estreia de suas temporadas (Lima, 2015). As 

séries ficam à disposição do público para a livre visualização. Em contrapartida, seriados 

como “Game of Thrones” da HBO, que tem um horário fixo, apresentam um buzz em 

horário/dia mais certo nas redes sociais.  

 

e) Conteúdo original 

 

A postura do Netflix, ao trabalhar com conteúdo exclusivo, também se traduz em seu 

atrativo. As maiores audiências provêm de seus conteúdos exclusivos, séries feitas 

especialmente para a ferramenta (Lima, 2015). Com os anos, o Netflix vem aumentando seus 

lançamentos de conteúdo exclusivo. Dentre os conteúdos originais podemos citar a série 

histórica “Marco Polo” e a saga do super-herói “Demolidor”. 

 

f) Preço, facilidade na contratação e cancelamento e compartilhamento de senha 
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Serviços on demand surgiram oferecendo preços acessíveis e pacotes mais 

customizados. Nos EUA, o preço médio de um pacote básico de TV por assinatura é dez 

vezes maior do que o preço médio de um serviço on demand, como podemos observar da 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Preço TV por assinatura versus serviços on demand nos EUA 

 

  

Fonte: Allen Company, 2015 

 

Figura 3 - Planos Netflix 
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Fonte: Site Netflix 

 

No Brasil, os planos do Netflix vão de E$ 19,90 a R$ 29,90, dependendo de quantas 

pessoas podem assistir a mesma conta ao mesmo tempo. A assinatura mensal tem três 

modalidades e preços: R$ 17,90 para assistir em um dispositivo de cada vez em definição 

padrão, R$ 19,90 para assistir em dois dispositivos ao mesmo tempo (com HD disponível) e 

R$ 26,90 para assistir em quatro dispositivos ao mesmo tempo (HD e Ultra HD disponíveis). 

No caso do plano Básico, por exemplo, apenas uma pessoa pode ver de cada vez, mas é 

possível criar mais perfis. Todos os planos possuem a opção do primeiro mês grátis e 

cancelamento quando quiser. 

 

2.3 NETFLIX VERSUS TELEVISÃO PAGA 

 

Os serviços como o do Netflix podem ser considerados um modelo híbrido entre 

televisão e internet, ou, como acreditam Reed Hastings e Marc Randolph, cofundadores do 

Netflix, o futuro da televisão. A aposta na potencialidade da TV na internet é uma das linhas-

guia da visão a longo prazo da empresa.  

Em entrevista mais recente para a revista EXAME, em março de 2016, Hastings 

afirmou, também, que a televisão do futuro será um centro multimídia, onde todo o conteúdo 

chegará através da internet e o espectador terá total autonomia na programação. 

Atualmente, existem duas correntes divergentes sobre o impacto que serviços de vídeo 

online têm sobre a televisão paga. Há autores e correntes que defendem que os serviços de 

streaming vão acabar com a televisão, enquanto outros pensadores afirmam que a televisão 

vai triunfar.  

Frente a diversos artigos e autores mostrando como o Netflix, com suas características 

apresentadas anteriormente, afeta o modo de ver TV, Wolff (2015) defendeu que, apesar do 

crescimento da internet, das mídias sociais, das plataformas móveis, a televisão tradicional é a 

“nova televisão”.  

Segundo o autor, o mundo digital proclamou ter descoberto o segredo da mídia: 

conteúdo gerado pelo usuário, novos tipos de funcionalidade e uma notável eficácia que 

tornariam as mídias tradicionais irremediavelmente ineficientes. Em comparação, as redes de 

televisão pareciam desesperadamente antiquadas e sem saber o que fazer diante da ascensão 

da internet. A internet, extremamente fragmentada, acabaria com a mídia de massa, 

oferecendo uma experiência mais individualizada e participativa do que a televisão. A internet 
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era a antitelevisão e tiraria desta sua fonte de receita, a publicidade, oferecendo ao anunciante 

uma mensuração precisa e detalhada: número certo de usuários, seus atos e gostos, dados e 

preferências pessoais.  

No entanto, aos que vêem o Netflix como exemplo da desintegração da TV, Wolff 

(2015) diz que é exatamente o contrário: a televisão desintegrando a internet. Netflix leva a 

programação, os valores e os hábitos da TV para a internet. Ele é similar à televisão, apenas 

com uma nova forma de distribuição através da internet ao invés de cabo ou satélite. Netflix, 

ao contrário do modelo da internet, não depende do conteúdo gerado pelo usuário, não é uma 

mídia social e não é de graça.  

Apesar das duas correntes, a oferta de televisão por assinatura e video on demand 

fazem parte do mesmo modelo de assinatura de vídeo, e as ofertas podem convergir, e 

nenhuma triunfar sobre a outra. 

Em entrevista à revista Veja de agosto de 2012, o CEO do Netflix, Reed Hastings, 

afirmou que embora a televisão tradicional ainda seja muito popular e tenha alguns triunfos 

sobre o modelo on demand, como é o caso das transmissões esportivas, seu modelo está 

pronto para ser substituído, o que deve ocorrer nos próximos 20 anos.  

Esta entrevista do CEO pode indicar que uma das motivações para os consumidores 

brasileiros assistirem a televisão linear, em detrimento do Netflix, seria o conteúdo esportivo, 

que precisa ser consumido em tempo real (SACCOMORI, 2016). 

Ted Sarandos, diretor de conteúdo da empresa, também apontou em outubro de 2015 

que existe um projeto de o Netflix investir em programação de notícias até 2017. Na mesma 

ocasião (conferência trimestral para divulgar os resultados da empresa), Sarandos não 

descartou planos de também desenvolver uma programação esportiva, ainda que ressalte as 

diferenças do gênero: "Esportes sob demanda não são tão emocionantes quanto ao vivo", 

comparando ao modelo existente e sem detalhar o formato que seria adotado. 

Um fator importante que impede a adoção generalizada do cord cutting parece ser o 

desejo de assistir esportes ao vivo (TYRON, 2013 apud SACCOMORI, 2016). Por isso, este 

tipo de programação ao vivo seria o que sustenta as bases da televisão tradicional. 

Os eventos esportivos com transmissão ao vivo, portanto, formam uma base fiel de 

consumidores que não terão sua demanda atendida de outra forma além da TV de fluxo. 

Segundo Strangelove (2015), assinantes de TV a cabo não vão cortar o cabo até que possam 

obter todos os esportes que desejam pela internet. 
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“Ao contrário das audiências de filmes e programas de TV, fãs de esporte querem 

ver seus eventos ao vivo. (...) Fãs de esporte não querem fazer download do jogo 

depois que acabou. Eles querem ver enquanto acontecem.” (STRANGELOVE, 

2015) 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada utilizando o método qualitativo, com um roteiro de entrevista 

com perguntas abertas a serem realizadas presencialmente no mês de setembro e outubro de 

2016, combinadas com o método quantitativo, com um questionário distribuído pela internet 

também durante o mês de setembro e antes das entrevistas presenciais. 

O motivo para a escolha desses dois tipos de abordagem se deu em razão da 

possibilidade de se obter, através da pesquisa qualitativa, diferentes pontos de vista sobre o 

que é valor para o consumidor de Netflix, completando a pesquisa quantitativa no que diz 

respeito a profundidade dos tópicos. A seleção dos respondentes do questionário e dos 

entrevistados adotada nesse estudo foi não probabilística. No caso da pesquisa qualitativa, a 

escolha foi feita de forma intencional.  

A pesquisa quantitativa foi feita com intuito de massificar a quantidade de dados em 

perguntas específicas, visando principalmente validar hipóteses levantadas sobre o que é valor 

para consumidor do Netflix, entendendo o que é mais relevante para ele, e capturar a 

frequência de consumo de cada tipo de conteúdo. A pesquisa foi de caráter não probabilístico 

O questionário foi distribuído via redes sociais, Whastsapp e email e atingiu 225 

pessoas, todas com acesso a internet e consumidores de Netflix. Não foi feita nenhuma 

amostragem probabilística, por isso, a pesquisa acabou tendo um viés, fornecendo um melhor 

panorama de consumo e percepção de valor para a faixa até 30 anos, que representou 53% das 

respostas.  

Para a construção do questionário foi feita uma revisão bibliográfica abordando os 

principais aspectos que a literatura indica como valor para o consumidor do Netflix. O 

questionário tem quatro partes. A primeira parte objetiva conhecer o consumidor, com 

perguntas como: sexo, idade, profissão, número de filhos, com quem mora, sua escolaridade, 

com quantas pessoas compartilha a senha e quem paga o login utilizado.  

A segunda parte é composta por uma pergunta sobre a frequência que o respondente 

consome cada tipo de conteúdo do Netflix (ex: séries, conteúdo infantil, etc.). Para avaliação 

da frequência foi utilizada uma régua com quatro gradações: Nunca, As Vezes, 

Frequentemente  e Muito Frequentemente. Para facilitar uma análise quantitativa, foi 

atribuído um valor de 1 a 4, respectivamente, a essas respostas. 
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A terceira parte apresenta uma lista de atributos para o consumidor apontar o valor que 

atribui àquela característica. A lista de características foi levantada através da revisão 

bibliográfica do Capítulo 2 e inclui os seguintes pontos: 

 

 Poder assistir em vários dispositivos 

 Poder assistir a vários episódios de uma vez só 

 Preço 

 Facilidade na contratação e cancelamento 

 Conteúdo original 

 Compartilhamento de senha 

 

Para avaliação do valor foi utilizada uma régua com cinco gradações: Muito 

baixo/Nenhum, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto. Para facilitar uma análise quantitativa, foi 

atribuído um valor de 1 a 5, respectivamente, a essas respostas. 

Por fim, na quarta parte, são feitas duas perguntas abertas para entender se o 

respondente enxerga valor em mais algum ponto não abordado anteriormente e o que ele tem 

de sugestão para melhorar o Netflix. 

Por seu caráter não probabilístico, a pesquisa quantitativa apresentou um viés para 

público jovens e classe A. 

Na confecção do roteiro para as entrevistas em profundidade, foram selecionadas 

cinco perguntas visando entender a relação do consumidor com o Netflix e mais 

profundamente o que ele vê de valor na plataforma. 

A primeira delas tem como objetivo entender como foi que o entrevistado conheceu o 

Netflix, buscando identificar se houve pessoas que o influenciaram, quem são essas pessoas e 

como foi a decisão de assinar.  

A segunda pergunta visa explorar a opinião do consumidor sobre os conteúdos 

ofertados pela plataforma. Nesse ponto a pesquisadora tentou explorar possíveis comparações 

entre conteúdos do Netflix e outras plataformas, como a televisão. 

A pergunta seguinte focou no contexto no qual o entrevistado assiste Netflix. A 

pesquisadora buscou explorar as ocasiões em que o consumidor assiste, como isso se encaixa 

na rotina e na realidade dele, os momentos, a frequência, lugares, os dispositivos usados e as 

pessoas que assistem com ele.  



41 

 

A quarta etapa foi aplicar as perguntas do questionário e pedir para o entrevistado 

explicar e se aprofundar nas respostas.  

Por fim, a entrevista foi finalizada com uma pergunta aberta: “Há algo sobre o valor 

percebido no Netflix ou sobre críticas a fazer que não foi comentado ou outra coisa que você 

gostaria de falar?” 

Em média, cada entrevista durou cerca de uma hora. Foram aplicadas seis entrevistas 

presenciais seguindo um roteiro de entrevista mais aberto.  As pessoas foram selecionadas por 

acessibilidade e por serem usuários constantes de Netflix (duas ou mais vezes por semana). 

Apenas uma das entrevistadas não assistia com tanta frequência o Netflix mas como ela tinha 

39 anos e um filho de dois anos, ela foi escolhida para que se pudesse entender mais sobre a 

atratividade do conteúdo infantil. Os outros cinco entrevistados tinham entre 20 e 30 anos. 
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4 RESULTADOS 

 

Primeiro um questionário online, indicado no Apêndice 1 foi  divulgado e respondido 

por 225 consumidores de Netflix. Na realização de entrevistas foi utilizado o roteiro de 

questões indicado no Apêndice 2 deste trabalho. O referencial teórico pesquisado foi o 

principal subsídio para a elaboração do questionário e do roteiro de entrevista. 

A pesquisa qualitativa foi fundamental para detectar questões que não estavam no 

radar do pesquisador, enquanto a pesquisa quantitativa deu subsídios para conclusões com 

maior amostra. 

O público alvo do questionário e da entrevista foram brasileiros que consomem 

Netflix.  

 

4.1 ANÁLISE DE DADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

O questionário foi divulgado por redes sociais, aplicativos de mensagens (Whatsapp) e 

email, e atingiu 225 pessoas.  

 

Gráfico 4 – Quantos filhos você tem? 
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Gráfico 5 – Com quem você mora? 

 

 
 

As primeiras perguntas indicaram o perfil da amostra, que foi composto 60% por 

mulheres, 70,7% por pessoas que não tinham filhos (Gráfico 4) e quase 40% morava com os 

pais (Gráfico 5).  

 
Gráfico 6 - Amostra por idade 

 

 

 

A idade média do público alvo da pesquisa foi de 32,6 anos, variando de 14 a 72 anos, 

com uma concentração significativa em jovens de 26, 27 e 28 anos, que juntos representam 

25% da amostra. O perfil jovem da amostra explica porque grande parte da amostra não tem 

filhos e ainda mora com os pais. 
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Gráfico 7 - Amostra por Faixa etária 

 

 

 

Quando fazemos um corte por faixa etária (Gráfico 7), percebemos que 53% dos 

respondentes tinham menos do que 30 anos, enquanto apenas 16% da amostra tinham mais de 

45 anos.  

 

Tabela 1 - Qual é a sua escolaridade? 

% Respostas 

 

Qual sua escolaridade? 

Ensino Fundamental Incompleto 1% 

Ensino Fundamental Completo 2% 

Ensino Médio Incompleto 5% 

Ensino Médio Completo 2% 

Ensino Superior Incompleto 14% 

Ensino Superior Completo 33% 

Mestrado Incompleto 23% 

Mestrado Completo 16% 

Doutorado Incompleto 2% 

Doutorado Completo 3% 

 

Quase 80% das pessoas tem ensino superior completo (Tabela 1). Considerando que 

20% das pessoas têm menos de 24 anos, é possível que quase a totalidade da amostra tenha 

um diploma superior em algum momento da vida. 
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Tabela 2 - Quantas pessoas, além de você, utilizam sua senha do Netflix? 
% Respostas 

 

Quantas pessoas, além de você, utilizam sua senha do 

Netflix? 

Nenhuma 10% 

1 23% 

2 19% 

3 24% 

Mais de 3 24% 

 
Gráfico 8 – Quem paga o Netflix que você utiliza? 

% respostas 

 

 
 

O compartilhamento de senhas é muito comum entre os usuários de Netflix (Tabela 2). 

Quase 50% dos respondentes dividem sua senha com três ou mais usuários, enquanto mais da 

metade dos respondentes paga seu próprio Netflix (Gráfico 8). 

 
Gráfico 9 – Com que frequência você assiste a cada um dos conteúdos? 

% respostas 
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O conteúdo internacional, em especial séries, é o mais consumido pelos respondentes. 

56% deles apontaram a série internacional como um conteúdo que consomem muito 

frequentemente, enquanto apenas 6% disse que nunca assiste. O conteúdo infantil não 

apareceu como um forte segmento – 60% indicou que nunca assiste esse tipo de conteúdo 

(Gráfico 9). 

 

Gráfico 10 – Com que frequência você assiste a cada um dos conteúdos? – Filtro por idade 

% de respostas por conteúdo 

 
 

Como 70,7% da nossa amostra não têm filhos, filtramos a amostra para quem tem 

filhos (não necessariamente criança), e a resposta de frequentemente ou muito frequentemente 

sobre o consumo de conteúdo infantil subiu de 16% para 49%, quase metade dos 

respondentes que tem algum filho (Gráfico 10). 

 

 
Gráfico 11 – Com que frequência você assiste a cada um dos conteúdos? 

Média de rating, considerando Nunca = 1, As Vezes =2, Frequentemente = 3 e Muito Frequentemente - 4 

 

 

 

O conteúdo mais assistido do Netflix são as série internacionais, seguido de filmes 

internacionais, documentários, filme nacional, conteúdo infantil e por último série nacionais. 
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Mesmo o conteúdo infantil sendo de nicho, com público alvo de crianças, ele é mais assistido 

que séries nacionais. 

Em todas as idades, o conteúdo internacional, em especial séries, é o mais assistido, 

mas percebemos um maior apelo entre os mais jovens. Documentários são mais assistidos 

pelo público acima de 30 anos, enquanto série nacional tem um apelo maior acima dos 45 

anos (Gráfico 11). O conteúdo infantil teve destaque entre o público de 30 a 45 anos, pois são 

os respondentes que tem maior probabilidade de ter criança em casa.  

 

Gráfico 12 – Qual valor você atribui a cada característica do Netflix? – Análise por idade 

Média de rating, considerando Muito baixo/Nenhum = 1, Baixo =2, Médio = 3, Alto = 4 e Muito Alto = 5 

 

 
 

O fato de poder assistir quando quiser é a característica do serviço que seus 

consumidores mais valorizam, seguido da possibilidade de assistir a vários episódios na 

sequencia, sem precisar esperar dias ou semanas, como acontece na grade linear (Gráfico 13). 

Parece que os consumidores do Netflix não viram grande valor na personalização, ou 

seja, na capacidade da empresa de sugerir conteúdo semelhante com base no conhecimento do 

consumidor (Gráfico 12). 

Em uma análise por idade, percebe-se que os respondentes com mais de 45 anos em 

geral são mais exigentes e dão uma nota menor para as características do Netflix. Quanto mais 

jovem, mais é valorizado o conteúdo original do Netflix e o compartilhamento de senha. As 

características que todas as idades mais valorizam é a possibilidade de assistir quando quiser. 

O público com mais de 45 anos é o que menos valoriza o compartilhamento de senha (Gráfico 

12), mas 57% deles compartilha senha com três ou mais pessoas (versus 45% de 30 a 45 

anos). A personalização foi o atributo menos valorizado por todas as idades. 

O questionário incluiu duas perguntas abertas para ajudar a pesquisadora a descobrir 

novos pontos. Sobre a pergunta “O que mais você enxerga de valor no Netflix?”, além dos 

itens citados acima, apareceram alguns pontos. 
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A resposta que mais apareceu, especificamente 33 vezes (15% dos respondentes) foi a 

variedade de conteúdo com amplo acervo e novidades constantes. 

18 respostas, ou 8% dos respondentes desta pergunta, apontaram a alta qualidade de 

imagem, com definição de imagens padrão 4K como valor da plataforma. Foi citado também 

que o Netflix raramente trava, principalmente quando comparado com outros serviços de 

streaming de vídeo. 

A usabilidade e navegação user-friendly, com interface intuitiva inclusive para 

crianças também apareceu em 8% dos respondentes. 

Cinco respondentes (2%) apontaram o fato de não ter publicidade como um valor 

relevante. Outro ponto relevante foi a agilidade na divulgação de novos conteúdos, postados 

pouco tempo depois da produção (ex. disponibilizar filmes e documentários de 2016 em 

2016), 1,8% dos respondentes. Por fim, algumas repostas que apareceram apenas uma vez:  

 

 Registro dos conteúdos já vistos e aonde você parou dentro deles 

 Não ter telemarketing 

 Recomendações de amigos do Facebook 

 Quando um episódio de série acaba vai direto pra outro 

 Concorrência ao monopólio de conteúdo cinematográfico exercido pela televisão  

 Streaming legalizado e a baixo custo 

 

É interessante ressaltar que alguns pontos que apareceram como valor na pergunta anterior 

foram citados na pergunta sobre “o que poderia melhorar no Netflix”. 

 

 Disponibilizar mais conteúdos, mais atuais e filmes mais atrativos, como clássicos  

 Mais agilidade para disponibilização de conteúdo 

 Completar algumas séries que estão com temporadas desatualizadas  

 O conteúdo não ser por região e sim global e as legendas em outros idiomas 

estarem disponíveis. 

 

Dentre as sugestões de melhorias, que não foram citadas como atrativas na pergunta 

anterior, estão: 
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 Possibilidade de assistir offline. Citaram o serviço de streaming de música, 

Spotify, que já possui essa opção 

 Aumento de conteúdo nacional (Brasileiro) 

 Incluir streaming de canais de notícias como CNN, Fox News, Globo News, etc 

 Melhorar as sugestões de conteúdo e busca 

 Liberar o conteúdo de outros países 

 Adicionar conteúdo esportivo  

 O atendimento online 

 Alguns filmes entram e saem do site, poderiam avisar quando o filme for sair e se 

ele está marcado na sua "lista", por exemplo. 

 Incluir grade linear de programação para facilitar descoberta e não ter que pensar 

no que assistir. Foi sugerida a divisão por canais (gênero) para facilitar a 

descoberta de novos conteúdos. 

Segundo Dan Taitz, diretor de operações da Penthera, o Netflix já estaria 

desenvolvendo um recurso que permitiria o download de filmes e séries para serem assistidos 

depois, no modo offline (SILBEY, 2016). 

  

4.2  ANÁLISE DE DADOS DA ENTREVISTA 

 

O objetivo das entrevistas foi complementar pontos da pesquisa quantitativa, 

levantando novos pontos e explorando mais profundamente outros pontos, como a decisão de 

assinar o Netflix, como é o contexto de consumo do Netflix, compará-lo com a televisão e 

entender as sugestões de melhorias para o Netflix. 

Foram realizadas seis entrevistas presenciais com pessoas selecionadas por 

acessibilidade e por serem usuários constantes de Netflix (duas ou mais vezes por semana). 

Apenas uma das entrevistadas não assistia com tanta frequência o Netflix mas como ela tinha 

39 anos e um filho de dois anos e foi escolhida para entender mais sobre a atratividade do 

conteúdo infantil. Os outros cinco entrevistados tinham entre 20 e 30 anos. 

A primeira pergunta da entrevista teve como objetivo entender como começou a 

relação do consumidor com o Netflix. Em geral, todos os entrevistados que hoje são 

assinantes, tiveram contato com Netflix um tempo antes de assinar, iniciando seu contato na 

casa de amigos e depois através do compartilhamento de senha.  

O interessante foi entender porque mesmo com acesso através do compartilhamento de 

senha, eles preferiram assinar o serviço. A resposta unânime foi que o custo é muito acessível 
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para continuar dividindo senha. No entanto, essa decisão só foi tomada depois de perceberem 

o uso intenso que tinham do Netflix. 

 

“Conheci o Netflix em 2014, quando morei na Inglaterra em um flat da minha 

universidade. Como eu não tinha televisão, todos os filmes e séries que vi nesse ano 

foram no Netflix. Foram poucos os dias desse ano que não usei o aplicativo. Quando 

voltei ao Brasil em 2015, continuei em um ritmo intenso de uso e somente em 2016 

fui criar minha própria conta para ter mais liberdade de ver quando eu quisesse sem 

ter que consultar se mais alguém estava usando a conta compartilhada.” 

Mulher, Solteira, 23 anos 

 

 

Outro ponto abordado nas entrevistas foi a experiência de consumo do Netflix. Em 

relação a esse ponto, podemos inferir que é possível que o aumento da penetração das 

chamadas Smart TVs (TVs com acesso à internet) no Brasil seja um catalisador do consumo 

de Netflix, visto que entrevistados indicaram que a experiência de consumo é melhor e mais 

prática na TV. “O acesso (atualmente direto na minha televisão) é muito prático e rápido.”, 

comentou uma entrevistada de 23 anos. 

 

 “Meu principal meio para assistir ao Netflix é o computador, visto que não tenho 

uma Smart TV na qual eu possa ver diretamente pela televisão. Para mim, inclusive, 

isso acaba sendo desestimulante muitas vezes. Quando eu tiver uma Smart TV vou 

ver Netflix pelo menos o dobro das vezes que vejo hoje” 

Homem, Solteiro, 23 anos. 

 

 

Hoje, a base instalada de Smart TVs no Brasil é de 16 milhões (LAUTERJUNG, 

2016), o que representa uma parcela de aproximadamente 15% do total de televisores. Desses 

16 milhões, 85% usam aplicativos para assistir séries e filmes, sendo essa a função conectada 

mais usada no dispositivo. 

No questionário, a personalização foi apontada com menor valor para consumidores. 

Um dos entrevistados, que atribuiu valor Muito Baixo/Nenhum para personalização, indicou 

que o Facebook faz esse papel de sugestão muito melhor do que o próprio Netflix, de forma 

automática. “Não enxergo as sugestões do Netflix como um grande valor da plataforma 

porque confio mais na sugestão dos meus amigos ou a partir do que vejo no Facebook”. 

Homem, Solteiro, 23 anos.  

Por outro lado, uma mulher de 39 anos, apontou a personalização do Netflix com alto 

valor: “às vezes é chato ficar pesquisando por determinado filme. Com a personalização, você 

já tem à disposição a relação dos filmes que têm mais a ver com o seu estilo, tornando a 

escolha mais fácil e rápida”. 
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Assistir quando e onde quiser foi a característica mais valorizada pelos respondentes 

dos questionários, e um dos entrevistados deu uma justificativa para tal. “Poder assistir 

quando quiser e pausar sempre aumenta a possibilidade de começar a ver um filme ou 

episódio mais longo, mesmo com a rotina corrida que nós, nessa fase que estudamos e 

trabalhos, temos” (Homem, Solteiro, 23 anos). 

Ainda em relação à flexibilidade de assistir em qualquer momento, a ausência de grade 

linear foi enfatizada por uma das entrevistadas mostrando a sensação de liberdade que essa 

característica traz para esta jovem. 

 

“A possibilidade de fazer meu próprio tempo e ritmo para assistir é o que tem de 

mais atraente no Netflix. Diferentemente da televisão, que te obriga a ver em 

determinados dias e horários – e você precisa esperar 1 episódio por semana –, o site 

dá a liberdade de montar minha própria grade, o que no mundo atual é perfeito, 

porque não temos muita rotina com horários predefinidos.” 

Mulher, Solteira, 27 anos. 

 

 

Outra entrevistada também comparou o Netflix com a televisão, mostrando como uma 

grade com horário pré determinado pode ser definitivo para não assistir ao canal, mesmo que 

goste do conteúdo exibido: 

 

“Com a correria do dia a dia, fica muito difícil planejar um horário exato para 

assistir algum programa. Isso é muito importante para mim. Eu adoro novela, mas 

hoje em dia não dá por conta desse horário fixo.” 

Mulher, Casada, mãe de um filho de 2 anos, 39 anos. 

 

Diferente da maior parte dos entrevistados e respondentes do questionário, uma das 

entrevistas apontou o conteúdo próprio como o maior valor do Netflix.  

 

“A questão do conteúdo próprio, hoje, é o que mais me estimula a permanecer, 

porque as coisas são atrativas e de qualidade. O conteúdo não original Netflix pode 

ser encontrado em outros lugares, então ele por si só não seria suficiente para 

segurar minha assinatura.” 

Mulher, Solteira, 27 anos. 

 

Uma sugestão que apareceu bastante no questionário foi citada enfaticamente por uma 

das entrevistadas: 

 

“Acho que seria interessante se pudéssemos baixar o filme para o ipad ou outro 

dispositivo para poder assisti-lo offline (para ocasiões de não termos uma conexão 

boa de internet (principalmente em viagens/ espera em aeroportos/ hotéis/ etc).” 

Mulher, Casada, mãe de um filho de 2 anos, 39 anos. 

  

Apesar de grande parte dos respondentes do questionário e entrevistados apontarem 

séries e filmes internacionais como tipo de conteúdo mais assistido, o acervo de conteúdo a 
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partir da década de 1980 e os documentários foram citados como atrativos por um 

entrevistado.  

 

“Costumo assistir mais filmes antigos, da década de 80-90-2000 e documentários 

pois em outras plataformas (NET NOW por exemplo) não há acervo disponível e 

tais filmes raramente passam na TV a cabo.” 

Homem, Solteiro, 27 anos 

 

Ainda sobre conteúdo, o mesmo entrevistado indicou que uma grande lacuna do 

Netflix era a falta de conteúdo esportivo. 

 

“O Netflix, para mim, é uma plataforma de entretenimento. Diferente da televisão 

que hoje agrega além do entretenimento, o Esporte. Imagina como aumentaria a 

atratividade do Netflix, se eles colocassem a NFL ou uma Copa do Mundo. Acho 

que aí sim ninguém mais assinaria Televisão por assinatura” 

Homem, Solteiro, 27 anos 

 

O fato de o Netlix ter um espaço ilimitado para armazenar filmes possibilita que tenha 

conteúdos que sejam atrativos para nichos específicos, diferente da televisão que tem uma 

grade limitada de oferta. 

No questionário, existia uma pergunta sobre o valor atribuído ao preço do Netflix. No 

entanto, além do próprio preço, alguns entrevistados comentaram sobre a forma de pagamento 

e o fato de ter a opção de um mês gratuito para experimentar o serviço. 

 

“O fato de ser uma mensalidade única e barata é o grande atrativo na minha opinião, 

caso fosse pagamento por conteúdo o meu acesso seria dramaticamente diferente. 

Por isso atribui valor muito alto ao preço.” 

Homem, Solteiro, 27 anos 

 

“Depois de algumas vezes assistindo na casa dos outros, decidi testar o período 

grátis, vi que tinha bastante coisa legal e contratei o serviço.” 

 Mulher, Solteira, 27 anos. 

 

 

4.3 DEBATE DOS RESULTADOS DA PESQUISA À LUZ DA LITERATURA 

 

O Netflix alterou a forma das pessoas de consumirem televisão, impulsionando 

conceitos como seu formato a la carte, de consumo anywhere, everywhere, onde 

consumidores têm total controle sobre o que querem ver, e sem publicidade. 

No capítulo de Referencial Teórico apontamos que a diferença mais evidente entre 

Netflix e TV por assinatura na visão do telespectador seria o fato do Netflix não ter uma grade 

linear de conteúdo e poder consumir quando e onde quiser, e de fato a pesquisa quantitativa 

mostrou que esse foi o atributo mais valorizado entre os 225 entrevistados. Através da 
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pesquisa qualitativa foi possível perceber que essa opção trazia ao consumidor uma sensação 

de liberdade e gerenciamento do próprio tempo. 

Outro ponto levantado por Saccomori (2015) e Lima (2015) é uma das grandes 

inovações do Netflix: lançar todos os episódios da temporada de uma só vez. De fato, esse foi 

o segundo atributo mais bem avaliado pelos respondentes, e um dos entrevistados comentou 

do benefício de não ter que esperar uma semana para assistir ao próximo episódio. 

A curadoria e personalização do Netflix, que havia sido apontada como uma 

importante inovação da empresa (Matrix, 2014), e que é viabilizada pelo Big Data, não foi 

muito reconhecido nas entrevistas ou nos questionários. 

O atributo do preço não ficou tão bem posicionado no ranking de valor, mas todos os 

entrevistados comentaram como o serviço é barato, e quando a pesquisadora perguntou se eles 

pagariam a mais, todos comentaram que sim. 

A discussão do conteúdo esportivo ao vivo, que na literatura foi apontado como um 

fator importante que impede a adoção generalizada do cord cutting (TYRON, 2013 apud 

SACCOMORI, 2016), apareceu fortemente como sugestão de melhoria do serviço. 

 

 

 

  



54 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O aumento da penetração da internet e a proliferação de aparelhos móveis permitiram 

que uma nova forma de assistir televisão surgisse através da utilização dos modelos de 

streaming. Esses serviços apresentam algumas características diferentes da televisão 

tradicional, e dentre elas podemos destacar a ausência da grade linear, que possibilita um 

maior gerenciamento do tempo por parte do consumidor e o comportamento de visualização 

de conteúdos em maratonas, denominado de binge viewing. Como um dos protagonistas dessa 

transformação, temos o Netflix, serviço de video on demand que foi tema central desse 

trabalho. 

O presente estudo teve como objetivo principal entender o que é valor para o 

consumidor de Netflix. Com base em um questionário online e entrevistas presenciais, a 

característica com maior valor para os consumidores foi a liberdade de poder assistir quando e 

onde quiserem, uma vez que 72% dos respondentes atribuíram valor “muito alto” para essas 

características. Com a rotina corrida que as pessoas têm, o poder de gerenciamento do tempo 

passa ser um grande atrativo no entretenimento. O fato do serviço não ter publicidade também 

foi apontado como um valor importante, além de contribuir para a sensação de economia de 

tempo com o serviço de streaming. 

Preço é um valor para consumidores de Netflix, uma vez que é considerado barato. 

Talvez por isso, a pesquisa tenha mostrado que mesmo com a grande utilização do recurso, o 

compartilhamento de senha pode não ser percebido como alto valor para o serviço. 48% 

compartilha senha com 3 ou mais pessoas, mas esse atributo foi o sexto na lista de mais 

valorizados entre os respondentes, atrás do atributo de preço. O público com mais de 45 anos 

é o que menos valoriza o compartilhamento de senha, mas 57% dos respondentes desta faixa 

de idade compartilha senha com três ou mais pessoas. 

O conteúdo internacional se destacou como o mais assistido, em especial séries, mas 

possivelmente porque é o mais ofertado. O fato do Netflix não ter um fluxo de programas com 

horários pré-definidos, mas possibilitar que o consumidor escolha o conteúdo que quer 

consumir na hora que desejar, aliado a uma inovação da empresa de permitir que todos os 

episódios da série fossem lançados no mesmo momento, possibilitou o fenômeno de binge 

viewing de séries – que relembrando, significa que mais de três episódios de uma série 

dramática de uma hora de duração ou seis episódios de uma série de comédia de meia hora de 

duração são consumidos de uma única vez.  



55 

 

No entanto, dois pontos importantes foram destacados como lacuna do Netflix. O 

primeiro relacionado ao tipo de conteúdo: entrevistados e respondentes dos questionários 

apontaram a falta que o conteúdo esportivo e jornalístico faz no serviço. Vimos na literatura 

que um fator importante que impede a adoção generalizada do cord cutting parece ser o 

desejo de assistir esportes ao vivo, e isso foi confirmado na pesquisa. 

 O segundo ponto diz respeito a melhora sugerida pelos consumidores em relação ao 

produto: a possibilidade de assistir offline principalmente em ocasiões de não se ter uma 

conexão boa de internet – muito comum no Brasil. 

Por fim, apresentaremos dois pontos para reflexão e acompanhamento, e que podem 

fazer o consumo de Netflix crescer drasticamente.  

O primeiro é em relação à qualidade da internet e penetração de Smart TVs, que vimos 

que deixa a experiência de consumo melhor. Os conteúdos sob demanda podem ainda não 

estar totalmente popularizados devido a questões de acesso à banda larga e à aquisição de 

Smart TVs, por exemplo. Mas, com o provável aumento da qualidade técnica da banda larga 

no país e crescimento da penetração de TV conectada, a tendência é este tipo de 

comportamento dos usuários ser ampliado proporcionalmente.  

O segundo ponto importante para reflexão tem relação com o conteúdo ao vivo, como 

esportivo e jornalístico que não está disponível no Netflix, e é um grande atrativo da TV por 

assinatura. Caso o Netflix comece a ofertar esse tipo de conteúdo pode ser um catalisador de 

novos assinantes. 
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APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO 

 

 



60 

 

 

 

  



61 

 

APÊNDICE 2: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

Após uma introdução, quando pretende-se fazer uma breve explanação a respeito dos 

objetivos da pesquisa, inicia-se a entrevista que buscou fazer as seguintes perguntas sempre 

que possível: 

 

Dados pessoais 

Nome: 

Sexo: 

Idade: 

Ocupação / profissão: 

Escolaridade: 

É casado? 

Possui filhos? 

Quantas pessoas moram com você? 

 

1.      HISTÓRICO 

Como foi que você conheceu o Netflix? 

Explorar a história da relação daquela pessoa com o Netflix, buscando identificar se houve 

pessoas que influenciaram, que pessoas, se a decisão de assinar na casa foi rápida, etc., 

explorando bastante “COMO COMEÇOU”. 

 

2.      CONTEÚDOS 

Que tipo de conteúdo você assiste? O que assistem os demais que compartilham com 

você a assinatura? 

Explorar a opinião dela sobre esses conteúdos, o que tem de bom. Explorar possíveis 

comparações entre conteúdos (tanto dentro do Netflix como com a TV, etc.). 

 

3.      CONTEXTO 

Em que momentos você assiste Netflix?  O que lhe motivaria a assistir mais Netflix? 

Explorar as ocasiões em que ela assiste, como isso se encaixa na rotina e na realidade dela, os 

momentos, a frequência, lugares, os dispositivos usados, as pessoas que assistem com ela. O 

foco aqui é  “COMO É” (a vida como ela é). 
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4.      AVALIAÇÃO DOS ITENS - QUESTIONÁRIO 

Aplicar as perguntas do questionário e pedir para ela argumentar cada resposta: Pode 

comentar sobre esse item? Por que você respondeu isso? 

 

5. Há algo sobre o valor percebido no Netflix ou sobre críticas a fazer que não foi 

comentado ou outra coisa que você gostaria de falar? 
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ANEXO 1: TABELAS 

 

Tabela 1 – Tempo médio gasto por dia por mídia entre adultos nos EUA (hrs:mins) 

 

Fonte: Emarketer 

 

Tabela 2 – Tempo médio diário gasto com televisão entre adultos americanos (hrs:mins) 

 

 

Fonte: Emarketer 

 

 

 

http://totalaccess.emarketer.com/chart_jpgs/188001-189000/188345.jpg
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Tabela 3 –  Share de publicidade de mídia nos (% do todo) 

 

Fonte: Emarketer 
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ANEXO 2: GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Número de domicílios assinantes de TV paga e serviços digitais 

 

Fonte: Business insider 

 

Gráfico 2 – Receita de assinatura de serviços de streaming de vídeo 

 

 

Fonte: Business insider 
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Gráfico 3 – Número de assinantes da HBO e do serviço de streaming Netflix 

 

 

Fonte: Netflix e SNL Kagan 

 

 

 

 

 

 

 


