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RESUMO 

 

Este estudo aborda o relacionamento entre a marca Netflix e o espectador na rede 

social Facebook, bem como as particularidades dessa comunicação e quais são as 

estratégias argumentativas e discursivas utilizadas pela persona da empresa na 

rede social como forma de captação e fidelização do consumidor. O uso de tais 

estratégias e construção de perfil na rede social é uma tendência para as grandes 

marcas, que visam entender e se aproximar cada vez mais de seus públicos. A 

metodologia utilizada foi a análise de conteúdo que confere o processamento de 

dados, com busca teórica e prática. A proposta de analisar a comunicação 

estratégica da marca na web deu-se a partir da constatação do uso frequente das 

redes sociais como canais de relacionamento, utilizados também por instituições 

para divulgar seus produtos e serviços. Fez-se necessário, também, analisar um 

perfil de empresa que está crescendo e chama a atenção do público, além de ser 

um modelo de negócio pioneiro no mercado e que atrai considerável atenção dos 

internautas. Ao longo do trabalho foi possível constatar que as estratégias 

argumentativas utilizadas pela Netflix resultam em um relacionamento mais próximo 

com o consumidor, o atraem de maneira espontânea, geram engajamento e 

visibilidade para a marca.  

 

Palavras-chave: Netflix; Relacionamento; Facebook; Personas; Engajamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study reports the relationship between the brand Netflix and the viewer on the 

social network Facebook, as well as the peculiarities of this communication and the 

argumentative and discursive strategies used by the brand persona as a form of 

consumer search and retention. The use of such strategies and profile construction 

on the social network is a tendency used by the big brands that aims to understand 

and have a more efficient approach to their public. The used methodology was the 

content analysis that checks the data processing, with theoretical and practical 

research. The proposal of analyzing the strategic communication of the brand on the 

web happened from the observation of the frequent use of the social networks as a 

way of creation relationships with the public, also used by institutions to spread their 

products and services reach. It was also necessary to analyze an enterprise profile 

that is growing and attracting attention of the public, besides being a pioneer 

business model in the market, as well as the fact that it attracts considerable 

attention of the users. Along the work, it was possible to note that the argumentative 

strategies used by Netflix turn into a closer relationship with the consumer, attracts 

the public in a spontaneous way, and produces commitment and visibility for the 

brand.  

Keywords: Netflix; Relationship; Facebook; Personas; Engagement. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE IMAGENS 

 

IMAGEM 1 - Índice de maratonas Netflix .................................................................. 26 

IMAGEM 2 - Logo antiga ........................................................................................... 29 

IMAGEM 3 - Logo nova ............................................................................................. 30 

IMAGEM 4- Pagina inicial do site da Netflix .............................................................. 30 

IMAGEM 5 - Exemplo do slogan da Netflix ............................................................... 31 

IMAGEM 6 - Facebook brasileiro da Netflix............................................................... 35 

IMAGEM 7- Twitter brasileiro da Netflix .................................................................... 35 

IMAGEM 8 - YouTube brasileiro da Netflix ................................................................ 36 

IMAGEM 9 - Postagem Netflix (intencionalidades do autor) ..................................... 44 

IMAGEM 10 - Postagem Netflix (argumentação pelo exemplo) ................................ 48 

IMAGEM 11 - Postagem Netflix (argumento por ilustração) ...................................... 49 

IMAGEM 12 - Postagem Netflix (argumentum ad pupulum)...................................... 51 

IMAGEM 13 - Postagem Netflix (argumentum ad misericordium) ............................. 52 

IMAGEM 14 - Postagem Netflix (argumentum ad baculum) ...................................... 55 

IMAGEM 15 - Postagem Netflix (lugares comuns) .................................................... 55 

IMAGEM 16 - Postagem Netflix (ambiguidade) ......................................................... 57 

IMAGEM 17 - Postagem Netflix (comparação) .......................................................... 58 

IMAGEM 18 - Postagem Netflix (implícito) ................................................................ 60 

IMAGEM 19 - Postagem Netflix (ironia) .................................................................... 61 

IMAGEM 20 - Postagem Netflix 2 de Janeiro ............................................................ 69 

IMAGEM 21 - Comentários da postagem .................................................................. 70 

IMAGEM 22 - Postagem  Netflix 11 de janeiro .......................................................... 71 

IMAGEM 23 - Comentários da postagem .................................................................. 72 

IMAGEM 24 - Postagem Netflix 18 de janeiro............................................................75 

IMAGEM 25 - Comentários da postagem .................................................................. 75 

IMAGEM 26 - Postagem Netflix 25 de janeiro  .......................................................... 77 

IMAGEM 27 - Comentários da postagem   ................................................................ 78 

IMAGEM 28 - Postagem Netflix de 30 de janeiro ...................................................... 79 

IMAGEM 29 - Comentário da postagem ................................................................... 80 

IMAGEM 30 - Postagem Netflix 8 de fevereiro .......................................................... 81 

IMAGEM 31 - Comentários da postagem .................................................................. 82 

IMAGEM 32 - Postagem Netflix 13 de fevereiro ........................................................ 83 

IMAGEM 33 - Comentários da postagem .................................................................. 85 

IMAGEM 34 - Postagem Netflix 21 de fevereiro ........................................................ 86 

IMAGEM 35 - Comentário da postagem ................................................................... 87 

IMAGEM 36 - Postagem Netflix 27 de fevereiro  ....................................................... 88 

IMAGEM 37 - Comentários da postagem .................................................................. 89 

IMAGEM 38 - Postagem Netflix 6 Março   ................................................................. 90 



 
 

 

IMAGEM 39 - Comentários da postagem .................................................................. 91 

IMAGEM 40 - Postagem Netflix 13 de Março ............................................................ 92 

IMAGEM 41 - Comentários da postagem .................................................................. 93 

IMAGEM 42 - Postagem Netflix 22 de Março ............................................................ 94 

IMAGEM 43 - Comentários da postagem .................................................................. 95 

IMAGEM 44 - Postagem Netflix 31 de Março ............................................................ 96 

IMAGEM 45 - Comentários da postagem .................................................................. 97 

IMAGEM 46 - Postagem Netflix 3 de abril ................................................................. 98 

IMAGEM 47 - Comentários da postagem .................................................................. 99 

IMAGEM 48 - Postagem Netflix 10 de abril ............................................................. 100 

IMAGEM 49 - Comentários da postagem ................................................................ 101 

IMAGEM 50 - Postagem Netflix de 22 de abril ........................................................ 102 

IMAGEM 51 - Comentários da postagem ................................................................ 103 

IMAGEM 52 - Postagem Netflix 27 de abril ............................................................. 104 

IMAGEM 53 - Comentários da postagem ................................................................ 105 

IMAGEM 54 - Postagem Netflix 5 de maio .............................................................. 106 

IMAGEM 55 - Comentários da postagem ................................................................ 107 

IMAGEM 56 - Postagem Netflix 7 de maio .............................................................. 108 

IMAGEM 57 - Comentários da postagem ................................................................ 109 

IMAGEM 58 - Postagem Netflix 18 de maio ............................................................ 110 

IMAGEM 59 - Comentários da postagem ................................................................ 111 

IMAGEM 60 - Postagem Netflix de 25 de Maio de 2017 ......................................... 112 

IMAGEM 61 - Comentários da postagem ................................................................ 113 

IMAGEM 62 - Postagem Netflix 30 de Maio     ........................................................ 114 

IMAGEM 63 - Comentários da postagem ................................................................ 115 

IMAGEM 64 - Postagem Netflix 8 de junho ............................................................. 116 

IMAGEM 65 - Comentários da postagem ................................................................ 117 

IMAGEM 66 - Postagem Netflix 14 de junho ........................................................... 118 

IMAGEM 67 - Comentários da Postagem ............................................................... 119 

IMAGEM 68 - Postagem da Netflix 21 de junho ...................................................... 120 

IMAGEM 69 - Comentários da postagem ................................................................ 121 

IMAGEM 70 - Postagem Netflix 29 de junho ........................................................... 122 

IMAGEM 71 - Comentários da postagem ................................................................ 123 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 19 

2 ERA UMA VEZ, NETFLIX ...................................................................................... 21 

2.1 Netflix na atualidade: do DVD ao streaming ................................................... 23 

2.2 Da Califórnia para o mundo e como tudo mudou .......................................... 27 

2.3 Netflix estreia no Brasil ..................................................................................... 31 

2.4 A Convergência midiática: Estrelada por Netflix ............................................ 36 

3 NETFLIX EM: O PODER DA ARGUMENTAÇÃO ................................................. 42 

3.1 Os vários argumentos e onde habitam ........................................................... 47 

3.2 Dos estúdios Netflix: as figuras de linguagem ............................................... 55 

4 METODOLOGIA E ANÁLISE ................................................................................ 62 

4.1 Inbound marketing, buyer persona e brand persona ..................................... 64 

4.2 Análise das postagens. Gravando! .................................................................. 68 

4.3 Uma jogada de mestre: Como a Netflix cativa seu público na web ............ 124 

5 CONCLUSÃO ...................................................................................................... 126 

REFERÊNCIAS....................................................................................................... 129 



19 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 Foi em 1997 que os irmãos Reed Hastings e Marc Randolph fundaram a 

empresa Netflix. Depois de pagar uma multa de atraso pelo filme Apollo 13, Marc 

teve uma ideia que seria revolucionária: ele decidiu usar a internet e os correios para 

criar um serviço de locação de filmes. Em 2007, os irmãos inovaram mais uma vez: 

desistiram da locação online e investiram no serviço de streaming para filmes e 

séries. Assim, a Netflix, como conhecemos hoje, surgiu. 

 Com a chegada da Web 2.0, o público passou a ter maior interação com 

conteúdo online, o que possibilitou novas oportunidades para a divulgação de 

serviços e conceitos na web. Assim sendo, muitas marcas passaram a interagir com 

seus consumidores através das redes sociais, um dos principais canais de 

relacionamento entre ambas.  

Partindo desse princípio, o objetivo dessa pesquisa é analisar como se dá o 

relacionamento entre a Netflix e suas personas, através das relações dialógicas 

estabelecidas por meio do discurso e argumentação das postagens em sua fanpage 

no Facebook. O desenvolvimento da marca como persona, que deduz sua 

personalidade nas redes sociais e seu comportamento com o público, interfere na 

maneira como o relacionamento e engajamento com o espectador se dá. 

Tal relacionamento é construído através do uso de humor, de referências 

específicas sobre o universo do cinema e muitas vezes também de diálogos afetivos 

e pessoais, havendo uma troca de informações e conhecimentos entre marca e 

consumidor.  

Há, então, a presença de um perfil empresarial que, através de argumentos e 

figuras de linguagem, estabelece um bom relacionamento com seu público-alvo nas 

redes sociais e se mostra atento aos interesses do mesmo. Por outro lado, encontra-

se um espectador participativo, interessado no conteúdo publicado pela Netflix em 

sua fanpage, e que procura dialogar com a empresa de maneira espontânea, 

tratando-a como uma amiga próxima e íntima. 
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Para o percurso teórico proposto pela pesquisa, foi abordado inicialmente o 

contexto histórico da marca, como ocorreu seu processo de internacionalização e de 

construção, sua vinda ao Brasil, e como se estabelece a marca em meio ao 

processo de convergência midiática. 

 Em seguida, foram explorados o contexto de argumentação e discurso para 

Fiorin (2015), e dentre eles, quais os tipos argumentativos mais utilizados na 

comunicação da marca em sua fanpage no Facebook. A abordagem da 

argumentação se deu a partir das especulações do discurso e de suas 

peculiaridades, como convencer e cativar o espectador sobre dado assunto, e de 

que forma isso pode ser usado através do humor. 

 Para compor a proposta de análise do trabalho, o capítulo 3 conta com a 

metodologia de análise de conteúdo, onde foram selecionadas as postagens para 

fomentar o corpus, através do método qualitativo de dados.  

 Posteriormente, foi realizada a análise das postagens selecionadas, a qual 

estudou a argumentação e o discurso utilizado pela marca e seu público, além das 

personas construídas a partir desse que, de acordo com conceitos do Inbound 

Marketing, podem ser expressas através das Brand e Buyer Personas, com o intuito 

de verificar como se estabelece esse relacionamento.  
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2 ERA UMA VEZ, NETFLIX 

 

Diversas mudanças sociais, culturais e políticas marcaram o início dos anos 

2000. O Euro entrou em vigor e a moeda única passa a ser usada em 12 dos 15 

países da União Europeia. Beyoncé disparava nas paradas de sucesso com o hit 

“Crazy In Love”. João Paulo II morreu em 2005 e o mundo parou em luto. Uma das 

maiores mudanças, entretanto, não acontecia em frente às câmeras. 

 Discretos cabos que transitavam de forma subterrânea, ou em postes 

elétricos, ampliaram o acesso e diminuíram os preços de alcance às conexões 

banda larga. Elas progressivamente substituíram as conexões discadas da década 

anterior, conhecida como Web 1.0, e possibilitaram que as pessoas passassem mais 

tempo, com maior velocidade, conectadas à internet. 

De acordo com Coutinho e Bottentuit Junior (2009, p. 2116), a primeira 

classificação da internet, a então Web 1.0, era sobrecarregada para os seus 

usuários, tendo grande parte de seus serviços pagos e controlados. O papel do 

usuário nesse cenário era apenas de espectador, não havendo margens para 

alteração do conteúdo, visto que “a maioria dos casos o utilizador não dominava a 

linguagem HTML para editar as informações contidas nos sites” (COUTINHO; 

BOTTENTUIT JUNIOR, 2009, p. 2116). 

 Com isso, Coutinho e Bottentuit Junior (2009, p. 2116), relatam que, no início 

do século XXI, a internet começou a mudar seus paradigmas por meio de processos 

infocomunicacionais nos quais as pessoas tornaram-se capazes de produzir e 

compartilhar seus próprios conteúdos de maneira mais autônoma e simplificada. Tal 

mudança seria conhecida posteriormente como Web 2.0.  

 

A evolução tecnológica permitiu o aumento no acesso de utilizadores 
possível, devido ao aumento da largura de banda das conexões, bem como, 
pela possibilidade de se publicarem informações na Web, de forma fácil, 
rápida e independente de software específico, linguagem de programação e 
custos adicionais. (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2009, p. 2116) 

 

A Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma e abre margem 

para o desenvolvimento de aplicativos que aproveitem os resultados da rede, 
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criando uma inteligência coletiva, onde o conhecimento possa ser compartilhado e 

editado pelo espectador. (COUTINHO; BOTTENTUIT JUNIOR, 2009, p. 2117).  

Segundo Carvalho citado por Coutinho e Bottentuit Junior (2009, p. 2118),  

 
Os recursos online da Web 2.0, além de otimizarem a gestão da 
informação, também favorecem a formação de redes de inovação e 
conhecimento com base na reciprocidade e na cooperação. [...] a renovação 
permanente dos conhecimentos não só exigem novas competências no uso 
das tecnologias, mas também habilidades e orientação para o 
processamento de informação [...] que proporcionam um aumento 
significativo de informações em rede através das facilidades de criação e 

edição de conteúdos online. 
 

Tal facilidade na propagação e edição de conteúdo online abriu portas para a 

criação de serviços na web, que demandam uma maior flexibilidade e rapidez. O 

americano Reed Hastings foi um dos pioneiros nesse cenário e revolucionou o 

mercado de locação de filmes. 

Começou seu projeto com o objetivo de evitar problemas corriqueiros, como o 

pagamento de multas na devolução de filmes em locadoras fora do prazo estipulado 

pelo fornecedor, situação da qual ele mesmo foi vítima1. 

Então, em 1997, na Califórnia, Reed Hastings, junto com Marc Randolph, 

fundaram a empresa Netflix, que oferecia aluguel de filmes online, serviço no qual os 

clientes pagavam US$ 4, mais US$ 2 de despesas postais por filme, e recebiam o 

DVD em casa. Na época, a empresa contava com apenas 30 empregados e 925 

títulos de filmes disponíveis para locar. Era considerada uma “locadora virtual”, 

disponibilizando um leque de filmes e seriados previamente lançados e exibidos em 

outros meios. No site, era possível acessar a ficha técnica e resenha de cada filme, 

além de montar uma lista de favoritos.2 

O cliente escolhia o filme no site da Netflix, tendo a oportunidade de escolher 

até 8 filmes por vez, recebendo o produto por correio em um envelope vermelho, 

para que enviasse de volta logo após terminar de assistir. E, ao contrário das 

locadoras tradicionais, a empresa não cobrava multa por atraso na devolução. 

                                                           
1
 Informações disponíveis em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-38348864>. Acesso em: 15            

ago. 2017. 
2
 Dados obtidos em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-38348864>. Acesso em: 15 ago. 2017. 
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O modelo de negócios adotado pela Netflix inovou o mercado e motivou 

outras empresas a aderirem ao mesmo segmento. Diversas empresas começaram a 

utilizar estratégias semelhantes como, por exemplo, a locadora virtual FastCine, 

localizada em Curitiba.  

Em 2005 a Netflix possuía mais de 35 mil filmes em seu acervo e contava 

com, em média, cinco milhões de assinantes. Em 2007 a empresa alcançou o 

aluguel de um bilhão de DVDs, e aumentou o investimento de filmes em Blu-ray.3 

2.1 Netflix na atualidade: do DVD ao streaming 

 

A circulação audiovisual através da convergência midiática abriu portas para 

que novas tecnologias fossem reveladas e distribuídas. Com a chegada dos serviços 

de Video On Demand (VOD), os serviços para alugar fitas de vídeo ou DVDs e Blu-

rays foram perdendo destaque e, o que era quase um ritual típico dos finais de 

semana familiares até o final dos anos 2000, mudou.   

O VOD mudou as características do espectador, que passou a experimentar o 

audiovisual de uma maneira diferente, na qual tem maior poder decisório para 

assistir pelas plataformas móveis que permitem escolher o quê, onde, quando e 

como assistir um audiovisual. Para Ferreira Junior (2016, p. 788), “podemos 

conceituar o VOD como o termo genérico que define a forma de circulação de 

qualquer conteúdo audiovisual digital on-line”.   

Com o mercado de DVDs em crise, a Netflix resolveu investir em tecnologia e 

expandir o seu serviço para o streaming, alcançando 4,2 milhões de assinantes em 

2005. O online streaming da empresa foi lançado em 2007, permitindo que o 

assinante assistisse séries e filmes no computador pessoal. A vantagem era a 

diminuição da dependência dos DVDs, dos imensos depósitos e dos serviços dos 

correios. 

Em 2008 a empresa firma parcerias com fabricantes de eletrônicos para 

transmitir conteúdo online nos consoles de videogame, aparelhos Blu-ray, 

conversores de TV, entre outros aparelhos conectados à internet. O assinante 

                                                           
3
 Dados obtidos em:<http://www.bbc.com/portuguese/geral-38348864>. Acesso em: 15 ago. 2017.  
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consegue assistir, pausar e repetir um título sem intervenção comercial, além de 

receber o primeiro mês de assinatura gratuito, para que possa conhecer o serviço e, 

com isso, conquistar mais clientes. Atualmente, o serviço possui por volta de 104 

milhões de assinantes em mais de 190 países, assistindo a mais de 125 milhões de 

horas de filmes e séries por mês, incluindo séries originais, documentários e filmes4. 

A visão de mercado dos fundadores da Netflix, que perceberam como a 

tecnologia mudaria a maneira de consumirmos conteúdo e a forma como ele 

chegaria ao consumidor, foi primordial para o sucesso da marca hoje. 

A opção de conteúdo audiovisual online possibilitou que filmes de estúdios 

independentes tivessem uma distribuição mais ampla, alcançando um público maior 

do que antes e de forma mais barata. Além disso, acordos foram feitos com 

empresas como Warner Brothers e Columbia Film Studios, o que permitiu o aumento 

do catálogo de filmes, séries e documentários que eram oferecidos, atraindo, assim, 

um número cada vez maior de assinantes. 

Serviços como a Netflix, nos quais pode-se assistir por streaming ao que 

quiser, permitem, além da instantaneidade da fruição, as possibilidades de pausar, 

parar, avançar, retroceder e rever títulos quantas vezes quiser. Isso é possível 

porque os arquivos ficam armazenados em servidores. 

Além disso, o VOD provocou uma mudança de ordem cultural a partir do 

momento em que o espectador tem um poder maior pela mobilidade temporal, ou 

seja, a experiência de assistir uma obra audiovisual sem a rigidez da programação. 

Isso permite que o espectador organize sua agenda pessoal da melhor forma, 

transformando o consumo familiar do cinema e da televisão em um consumo 

personalizado e individual.  

Atualmente, a Netflix é considerada a representante mais forte dos serviços 

de VOD. De acordo com a empresa, os assinantes podem assistir ao conteúdo 

disponível em SmartTVs ou na TV comum por meio de aparelhos que se conectam à 

internet, como Playstation, Xbox, Chromecast, Apple TV e aparelhos Blue-ray, além 

de ser compatível com aparelhos eletrônicos como smartphones, tablets e em 

                                                           
4
 Informações obtidas: <https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix>. Acesso em: 21. Ago. 2017. 

https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix
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qualquer computador: o que facilita ainda mais sua visibilidade e disseminação.  

A Netflix permite até cinco perfis por assinatura e cada perfil é personalizado 

pelo gosto e hábito de consumo audiovisual do assinante. Ao aderir a assinatura, a 

empresa disponibiliza três pacotes diferenciados, sendo eles: O básico, no valor de 

R$ 19,90, o qual o cliente pode assistir em uma única tela simultânea. O plano 

padrão, no valor de R$ 27,90, com duas telas simultâneas em qualidade HD e, por 

fim, o Premium, custando R$ 37,90 com quatro telas simultâneas, em qualidade HD 

e Ultra HD. Todos os planos apresentam a oportunidade de baixar parte do acervo 

disponível no serviço para ver offline.  

Isso significa que esses serviços das empresas, no contexto do VOD, gravam 

os dados e monitoram os acessos de seus clientes no decorrer da utilização do 

serviço em sua plataforma para que, assim, tenham controle para definir as 

principais sugestões e seu público.  

De acordo com Tryon (2013) lido em Ferreira Junior (2016, p. 796), existe 

uma cultura chamada on-demand que caracteriza hábitos, expectativas e outras 

manifestações do espectador contemporâneo. Uma cultura pode ser identificada por 

um cenário de constante reconfiguração social, política e mercadológica, provocado 

por novos modelos de serviços baseados na distribuição digital pela internet, como 

por exemplo o Video On Demand. 

Uma mudança de hábito caracterizada pela cultura on-demand é a forma de 

se assistir séries através de serviços como os disponibilizados pela Netflix, nos quais 

o espectador pode desfrutar de maratonas, assistindo temporadas inteiras, trilogias, 

versões estendidas e afins. Essa modalidade é derivada da expressão em inglês “to 

binge-watch”, que significa “assistir de uma vez só”: é um termo recente e indica a 

ação de consumo em excesso em um período curto de tempo5. 

De acordo com a reportagem realizada pelo site Meio e Mensagem6 no ano 

de 2016,  

 

                                                           
5
 Informações disponíveis em: <http://blog.influx.com.br/2014/01/14/o-que-significa-binge-watching/>. 

Acesso em: 15 ago. 2017. 
6
 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2016/06/09/netflix-
identifica-mudanca-no-consumo-de-series.html >. Acesso em: 15 ago. 2017. 

http://blog.influx.com.br/2014/01/14/o-que-significa-binge-watching/
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O comportamento para assistir conteúdo entre os assinantes da Netflix está 
mudando. Ao invés de ver um episódio por semana, os assinantes fazem 
maratonas de suas series favoritas, terminando em média uma temporada 
inteira em uma semana. 

 

Através de um estudo baseado na visualização global de mais de 100 series 

de TV em mais de 190 países, a empresa descobriu que os assinantes, quando 

estão focados em terminar uma série, assistem mais de duas horas por dia. O 

estudo ainda aponta que gêneros como ação apresentam uma visualização voraz 

por parte do espectador, já os dramas são assistidos com menos intensidade7, como 

mostra a imagem 1: 

Imagem 1: Índice de maratonas Netflix 

 
Fonte: Meio e Mensagem (2016) 

 

É possível perceber que existem mudanças acontecendo diariamente na 

                                                           
7
 Dados obtidos em: <http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/noticias/2016/06/09/netflix-

identifica-mudanca-no-consumo-de-series.html>.  Acesso em: 15 ago. 2017. 
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circulação do audiovisual, e que acabam atingindo principalmente a televisão e o 

cinema. Porém, ao mesmo tempo, os seus papéis na sociedade continuam sendo 

exercidos, pois o espectador mantém uma continuidade de experiências. 

A Netflix sempre busca novos caminhos para crescer e oferecer um bom 

serviço. Foi produzindo conteúdo próprio que a empresa percebeu uma nova 

maneira de aumentar seu número de assinantes, além de gerar lealdade entre 

marca e consumidor. A produção de conteúdo original fez com que a empresa 

deixasse de ser um simples reprodutor de conteúdo audiovisual para se tornar 

também uma produtora de conteúdo. Assim, ela destaca-se por meio desse 

diferencial e evita ser substituída por algum concorrente que ofereça o serviço de 

streaming mais barato. 

2.2 Da Califórnia para o mundo e como tudo mudou 

 

 Em 2011 a Netflix iniciou seu processo de expansão internacional, 

começando pela América Latina e tendo como propósito levar a plataforma para o 

maior número de localidades possíveis (GOMES, 2016, p. 27). Atualmente, Reed 

Hastings anunciou que o serviço de streaming abrange 190 países. Conforme 

salientam Silva e Marciano (2016, p. 88), “[...] após a empresa anunciar que 

expandiria seus serviços [...], suas ações comercializadas na Bolsa de Valores nos 

EUA valorizaram em torno de 8%”. 

 Em uma entrevista ao G18, Hastings brinca, dizendo: “É o mundo todo, com a 

exceção da China, mas estamos nos esforçando para estar lá também” (HASTINGS, 

2016). Além da China, a Coreia do Norte também não entrou no catálogo de países, 

provavelmente por proteção aos direitos autorais e restrição ao uso da internet. 

 Dessa forma é possível observar que a internacionalização é e foi algo que 

impulsionou a conquista e fidelização de novos usuários para a Netflix. Além disso, a 

internet permitiu criar e inovar os laços entre a empresa e seus consumidores, 

estabelecendo um contato mais próximo e menos formal entre ambos. A Netflix 

                                                           
8
  Dados obtidos em: <http://g1.globo.com/tecnologia/ces/2016/noticia/2016/01/netflix-passa-

funcionar-em-mais-de-130-paises-china-nao-entra-na-lista.html >. Acesso em: 19 set. 2017. 
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progressivamente passa a utilizar as redes virtuais de relacionamentos como o 

principal canal para a comunicação e atendimento ao cliente. 

 A marca conhece seu público e utiliza alguns métodos, tais como os 

algoritmos específicos, para trazer conteúdo original com possibilidades quase 

certas para o sucesso. Investir em conteúdo próprio é prioridade para a empresa 

nesse momento, tendo como meta ter pelo menos 50% de conteúdo original em seu 

catálogo nos próximos anos. ''É um objetivo audacioso, mas tudo indica que a 

Netflix não demorará para chegar lá.” (ALECRIM, 2016). 

 Foi por meio desses algoritmos que a empresa empreendeu a sua primeira 

produção de conteúdo original, House of Cards. Em 2016 a empresa apresentou seu 

primeiro filme original, Beasts of No Nation, que teve uma repercussão mundial. O 

método demonstrou-se válido e continua sendo utilizado ativamente, como, por 

exemplo, no caso da atual série Strangers Things. Marcelo Trevisani, Head of 

Marketing Studio da CI&T, em entrevista à Pacete (2016) no site Meio & Mensagem9 

afirma que essa técnica exige monitoramento e análise constante: 

 

Para isso, acompanha em tempo real o que as pessoas falam sobre cada 
episódio nas redes sociais. Este acompanhamento ajuda produtores a ir 
além, oferecendo não apenas o conteúdo certo por categoria, mas usando 
tais informações para criar novos roteiros, alterar ou aprimorar episódios 
para atender às expectativas do seu público (TREVISANI, 2016). 

 

 O exemplo de House of Cards exemplifica a aplicabilidade dessa fórmula. De 

acordo com Giaderlli e Valente (2016), a análise de dados no banco de informações 

da empresa constatou um padrão comportamental dos usuários na plataforma. As 

buscas pelo diretor David Fincher, o ator Kevin Spacey e a série britânica House of 

Cards de 1990 tinham grande predileção entre os usuários. Diante desse cenário, a 

Netflix alinhou esses três fatores, comprou os direitos autorais da série original e 

criou então o remake de sucesso, House of Cards. A produção atingiu tamanha 

repercussão que venceu o Emmy em três categorias diferentes, tornando-se a 

primeira série via streaming indicada ao prêmio.  

                                                           
9
 Dados disponíveis em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/08/02/stranger-

things-e-o-uso-de-algoritmos-pela-netflix.html>. Acesso em: 21 ago. 2017. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/08/02/stranger-things-e-o-uso-de-algoritmos-pela-netflix.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/08/02/stranger-things-e-o-uso-de-algoritmos-pela-netflix.html
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A empresa não informa dados sobre o número de assinantes e faturamento 

de cada país. Os números divulgados em notícias da TV foram calculados usando 

acessos na internet, tráfego de dados e pesquisas de mercado. Assim, o Brasil 

estaria entre os três maiores mercados da empresa, perdendo apenas para os EUA 

e Canadá.  

Ela está presente em diferentes redes sociais e conta com milhões de fãs e 

seguidores em cada uma delas. Para cada país em que o serviço é oferecido existe 

uma conta específica e um tratamento diferenciado nas redes sociais. A empresa 

conhece seu público e mostra isso através de linguagens específicas, aumentando a 

interação e melhorando o relacionamento entre marca e os públicos. 

 Toda a identidade visual da Netflix ficou na responsabilidade da Gretel, uma 

agência de comunicação e design gráfico de Nova Iorque. Segundo os designers, o 

desafio era criar uma identidade internacional para funcionar como marca universal. 

Para alcançar tal objetivo, a imagem deveria ser marcante e com capacidade de ser 

entendida em todos os países em que a empresa fornece seu serviço. 

 

Imagem 2 – Logo antiga 

 
Fonte: Canal Tech (2017) 
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Imagem 3- Logo nova 

 
Fonte: Canal Tech (2017) 

 
 A página principal da Netflix tem uma interface simples e direta, na qual o 

usuário, antes de efetuar o login, se depara com as capas dos diversos filmes e 

séries disponíveis, estimulando a vontade de explorar todo o conteúdo. Outra 

questão que nos chama a atenção na página inicial do site é a frase ''Assista onde 

quiser e cancele quando quiser”: que deixa claro a simplicidade de usar o serviço de 

streaming da empresa.  

 

Imagem 4 - Página inicial do site da Netflix 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

 O remodelamento do logotipo da marca também trouxe a implementação de 

uma identidade visual de escala global. A principal mudança visual nesse projeto foi 

o stack (pilha), que é uma representação visual para o sistema de identidade. São 

os catálogos de uma forma animada.  
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O que é impressionante não é tanto a originalidade da execução – uma vez 
que é realmente apenas um monte de fonte Gotham e retângulos – mas a 
capacidade de estabelecer uma linguagem visual clara, e fortemente 
conectada com a marca, tanto em movimento quanto estática. O resultado é 
ousado, dinâmico e envolvente

10
 (GETZEL, 2015).  

 

 A agência Gretel também criou o primeiro slogan mundial da marca. Eles 

queriam um slogan que funcionasse para novos e antigos clientes. Assim, a Netflix 

ganhou uma nova assinatura: See What’s Next. O slogan instiga a curiosidade, está 

relacionado às emoções que são sentidas durante um filme ou série. O que vai 

acontecer no momento seguinte? E no próximo episódio? E na próxima temporada? 

 

Imagem 5 - Exemplo do slogan da Netflix 

 
Fonte: Gretel (2017) 

 

2.3 Netflix estreia no Brasil 

 

A empresa norte-americana Netflix chegou ao Brasil em 2011, apresentando 

serviços de Video On Demand com filmes limitados e antigos, concorrendo, na 

época, com a Saraiva Digital Player, Assista Já e Net Movies. Após algumas 

                                                           
10

 Disponível em: < https://cemporcentodesign.blog.br/2015/11/branding-inspiration-10-

netflix/?mode=list>. Acesso em: 15 mai. 2017. 

https://cemporcentodesign.blog.br/2015/11/branding-inspiration-10-netflix/?mode=list
https://cemporcentodesign.blog.br/2015/11/branding-inspiration-10-netflix/?mode=list
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modificações, a empresa se tornou bastante importante no mercado do país 

(AMARAL, 2016, p. 22).  

Em sua estreia como prestadora de serviços no Brasil, se deparou com 

empecilhos, dentre eles, de acordo com Brigatto (2011, p. 23), “os cerca de 500 

milhões de habitantes da América Latina não se acostumaram ainda a pagar por 

conteúdo tanto quanto americanos e canadenses”. Além disso, a velocidade média 

de conexão não passava de 2 megabytes por segundo, o que causava prejuízo ao 

streaming: uma grande diferença se comparada aos 80 milhões de conexões de 

banda larga nos EUA na época (SACCOMORI apud AMARAL, 2016, p. 23). Em 

2014, a Netflix se deparou com mais um empecilho, a regulamentação de conteúdo 

no país:  

A Agência Nacional do Cinema, a Ancine, propôs que a empresa deveria 
pagar a taxa de contribuição para o Desenvolvimento da Indústria 
Cinematográfica Nacional (Condecine), então previsto desde 2001 e que 
incide sobre a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de 
obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais. (AMARAL, 
2016, p. 23). 
 

Em uma entrevista feita por Erthal (2012) na revista Veja11, o CEO da 

empresa, Reed Hastings, fala sobre as dificuldades com o licenciamento de obras 

nacionais e compra de filmes: 

Um dos problemas dos filmes independentes no Brasil é que são muito 
difíceis de licenciar. O modelo de propriedade de filmes é muito complexo. 
Há muitas pessoas envolvidas no financiamento, e os direitos não estão 
concentrados em uma instituição específica ou pessoa. Veja o que acontece 
com a Petrobras. Ela financia muitos filmes, mas geralmente não controla 
os direitos. Ser capaz de construir um acordo de licenciamento por atacado 
é fundamental no nosso negócio. O melhor para nós é negociar o 
licenciamento de 30, 50, 100 filmes de uma só vez. Nas produções 
independentes no Brasil, quando começamos a conversar, vemos que elas 
têm diferentes participações de propriedade – uma para a música, outra 
para outra parte, e assim por diante. A negociação se arrasta ou se torna 
impossível (HASTINGS, 2012).   
 

Mesmo com todas as barreiras, incluindo também o alto nível de procura, na 

época, por conteúdo pirata, que, de acordo com uma pesquisa da Social Science 

Research Council divulgada naquele ano, era de 48%, Hastings apostava no Brasil: 

                                                           
11

 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/reed-hastings-entrevista-a-tv-do-futuro-e-

um-grande-ipad>. Acesso em: 02 ago. 2017. 

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/reed-hastings-entrevista-a-tv-do-futuro-e-um-grande-ipad
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/reed-hastings-entrevista-a-tv-do-futuro-e-um-grande-ipad
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“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, apud AMARAL, 2016, p. 23). 

Após declarar que o Brasil era uma boa fonte de investimento para a 

empresa, o acervo de filmes, séries e documentários da Netflix no país só cresceu. 

De acordo com duas pesquisas feitas pelo Streaming Observer e pelo Addon HQ, a 

lista dos 250 melhores filmes, dado fornecido pelo IMDb (Base de dados de filmes 

da internet), o Brasil conta com 85 deles e ocupa uma posição elevada no ranking 

entre países que oferecem o serviço. Em uma publicação do site Netflix News12, a 

partir de março desse ano, o acervo da empresa no Brasil conta com 4 mil títulos e 

806 séries. 

 De acordo com Rossini e Renner (2015, p. 8), a primeira obra financiada da 

Netflix no Brasil foi em 2013, uma minissérie cômica chamada “A toca”, feita pelo 

ator e produtor Felipe Neto. Porém, não levou o título de produção “Original Netflix” 

devido à disparidade do orçamento das estratégias de produção e distribuição desse 

título. Para a revista Variety, revista especializada em cinema e entretenimento, 

citado por Rossini e Renner (2015, p. 8) “O objetivo da minissérie era aumentar o 

engajamento da audiência brasileira com conteúdo direcionado especificamente 

para a região, e o resultado é uma série que se aproxima mais de um micro original 

Netflix”. 

 Os autores ainda ressaltam que, apesar das críticas da série, ela serviu para 

medir a audiência no Brasil e abriu portas para novas produções como Narcos, 

lançada como série original Netflix. De acordo com o site da Folha de São Paulo13, a 

Netflix lançou, em 25 de novembro de 2016, sua primeira série brasileira, 

denominada “3%”, com o orçamento estimado em R$ 10 milhões. 

 A nova série original Netflix no Brasil será “Samantha”, e foi anunciada por 

Reed Hastings, fundador do serviço de streaming, em uma coletiva realizada em 

São Paulo, em fevereiro de 2017. Além desse título a empresa ainda trabalha em 

                                                           
12

 Disponível em: <http://guiadanetflix.com.br/2017/03/netflix-possui-mais-de-4-mil-titulos-no-catalogo- 

brasileiro/>. Acesso em: 02 ago. 2017. 
13

 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/11/1833471-netflix-estreia-3-sua-

primeira-serie-brasileira-estimada-em-r-10-milhoes.shtml>. Acesso em: 06 ago. 2017. 

http://guiadanetflix.com.br/2017/03/netflix-possui-mais-de-4-mil-titulos-no-catalogo-brasileiro/
http://guiadanetflix.com.br/2017/03/netflix-possui-mais-de-4-mil-titulos-no-catalogo-brasileiro/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/11/1833471-netflix-estreia-3-sua-primeira-serie-brasileira-estimada-em-r-10-milhoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/11/1833471-netflix-estreia-3-sua-primeira-serie-brasileira-estimada-em-r-10-milhoes.shtml
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mais uma série brasileira, que de acordo com Silva (2017), terá como trama a 

Operação Lava Jato e direção de José Padilha.  

 A empresa está ativa no Brasil há seis anos, já tem mais assinantes que a 

SKY e maior receita que o SBT, possuindo seis milhões de assinantes pagantes 

brasileiros e um faturamento anual estimado em 1,29 bilhão, o que é 30% a mais do 

que o do SBT14.  

 A página brasileira da Netflix no Facebook, em maio de 2017, apresenta 

mais de 34 milhões de curtidas atualmente e, enquanto seu perfil no Twitter tem 1.93 

milhão de seguidores, a marca também possui um canal no Youtube com 990.939 

de inscritos. As duas primeiras redes sociais postam o mesmo conteúdo, enquanto a 

última divulga trailers e teasers das séries e filmes.  

As três principais redes sociais da Netflix no Brasil (sendo elas Facebook, 

Twitter e Youtube) seguem o mesmo padrão de identidade, simples e direto. Utilizam 

uma foto de capa da série mais recente, uma breve descrição da empresa e a nova 

logo como foto de perfil. 

 O Facebook é o canal principal de comunicação da Netflix. É a rede social 

com o maior número de fãs. A marca faz duas postagens por dia, sendo uma entre 

10h e 12h e a outra entre 18h e 20h. As postagens variam entre teasers das 

séries/filmes e montagem de imagens de forma cômica, no padrão “meme”. 

 O Twitter é a segunda maior rede social da Netflix, com quase dois milhões 

de seguidores, tendo em média 3 postagens por dia. O foco fica entre GIFS das 

séries/filmes, sempre se utilizando do humor.  

O YouTube, com quase 1 milhão de inscritos, é utilizado pela empresa para 

postar principalmente os trailers das séries/filmes, mas também é possível achar 

alguns vídeos e propagandas feitos para o Facebook. 

                                                           
14

 Segundo Portal de Notícias da TV, disponível em: 

<http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/netflix-dobra-tamanho-em-um-ano-e-ja-fatura-mais-
do-que-o-sbtb--13507>. Acesso em: 08 mai. 2017. 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/netflix-dobra-tamanho-em-um-ano-e-ja-fatura-mais-do-que-o-sbtb--13507
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/netflix-dobra-tamanho-em-um-ano-e-ja-fatura-mais-do-que-o-sbtb--13507
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Imagem 6 - Facebook brasileiro da Netflix 

 
Fonte: Netflix (2017)  

 
 

Imagem 7- Twitter brasileiro da Netflix 

 
Fonte: Netflix (2017)  
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Imagem 8 - YouTube brasileiro da Netflix 

 
Fonte: YouTube (2017) 

 
 

 De acordo com Marcondes (2016), no website Meio e Mensagem15, a Netflix 

estimula a propagação do seu conteúdo através de promoções e premiações para 

os seus usuários, utiliza as redes sociais para divulgar novidades sobre os próximos 

lançamentos e acaba contando com o impacto do conteúdo em si, que apresenta um 

buzz espontâneo. A Netflix faz uso de sua própria base de dados para promover 

seus conteúdos, criando um clima de expectativa a cada lançamento.   

2.4 A Convergência midiática: Estrelada por Netflix 

 

O avanço da tecnologia abre espaço para a criação de diversos cenários 

midiáticos. Podendo apresentar um mesmo conteúdo, de determinadas formas em 

meios diferentes, o que, para Jenkins (2009), corresponde ao universo da 

convergência midiática, o qual proporciona ao espectador decodificar a mensagem 

recebida, alterá-la e encaminhá-la para novos espectadores. 

Em meio a esse cenário, empresas como a Netflix aderem a tal 

comportamento como estratégia de captação e fidelização de seu público alvo em 

diversos canais de comunicação, como na rede social Facebook. O fluxo de 

conteúdo nas diversas plataformas de mídia, atrelado ao comportamento migratório 

                                                           
15

 Dados disponíveis em: <http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-do-pyr/2016/12/08/anti-

marketing-de-netflix-ganha-premio-de-marketing-do-ano.html>. Acesso em: 15 ago. 2017. 

http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-do-pyr/2016/12/08/anti-marketing-de-netflix-ganha-premio-de-marketing-do-ano.html
http://www.proxxima.com.br/home/proxxima/blog-do-pyr/2016/12/08/anti-marketing-de-netflix-ganha-premio-de-marketing-do-ano.html
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dos públicos pela web, que partem em busca de entretenimento na mídia, são 

fundamentados pelo princípio da convergência, definida por Jenkins (2009), como: 

 

O fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam 
(JENKINS, 2009, p. 29). 

 

Para ele, a convergência altera a forma como a indústria midiática opera e 

como os consumidores processam o entretenimento e as notícias, tornando-se, 

assim, uma transformação tecnológica, mercadológica, cultural e social, a partir do 

momento em que o consumidor passa a buscar conteúdos em diversos meios 

fazendo a conexão dos mesmos. 

Para Jenkins (2009, p. 30), a circulação de conteúdos por diferentes meios 

midiáticos depende da participação do público, com isso, o papel de produtores e 

consumidores de mídia passou a convergir, tendo agora os usuários um papel ativo 

perante o conteúdo produzido e replicado, o que o autor define como cultura 

participativa. 

Segundo Jenkins (2009, p. 30), a convergência não ocorre por meio de 

aparelhos, ocorre no cérebro dos consumidores e na interação causada por eles. 

Com isso, o consumo tornou-se um processo coletivo, definido por Pierre Lévy como 

inteligência coletiva, que é interpretada como: “nenhum de nós pode saber tudo; 

cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos 

nossos recursos e unirmos nossas habilidades” (JENKINS, 2009, p. 30). Assim, a 

possibilidade de interação e capacidade de comunicação entre as pessoas faz com 

que os diversos conhecimentos se multipliquem e formem em sua totalidade um só, 

sendo a inteligência coletiva uma fonte para o poder midiático. 

A partir disso, Jenkins (2009) aponta as mudanças advindas da cultura da 

convergência e as diferentes formas de acessar conteúdo, partindo da definição dos 

meios de comunicação:  
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Sistemas de distribuição são apenas e simplesmente tecnologias; meios de 
comunicação são também sistemas culturais. Tecnologias de distribuição 
vêm e vão o tempo todo, mas os meios de comunicação persistem como 
camadas dentro de um estrato de entretenimento e informação cada vez 
mais complicado (JENKINS, 2009, p. 41). 

 

 De acordo com o autor, o conteúdo de um meio pode mudar, assim como o 

seu público e status social, porém, a partir do momento em que se estabelece, 

cumprindo demandas, ele passa a operar em um sistema maior de opções 

comunicacionais, ampliando necessidades sem excluir o meio antecedente, assim 

como a televisão não declarou fim ao rádio, meio então utilizado para reproduzir 

histórias (JENKINS, 2009, p. 41). 

 A convergência das mídias refere-se a um processo, alterando a relação 

existente entre tecnologias, mercados, indústrias, gêneros e públicos. Ela está ligada 

ao processamento de informações e consumo de entretenimento. O autor afirma: “A 

convergência não é algo que vai acontecer um dia, quando tivermos banda larga 

suficiente ou quando descobrirmos a configuração correta dos aparelhos. Prontos ou 

não, já estamos vivendo numa cultura da convergência” (2009, p. 43). 

 A convergência ocorre dentro dos mesmos aparelhos, das mesmas franquias, 

das mesmas empresas e até dos mesmos consumidores, sendo uma transformação 

na maneira de produzir e consumir os meios de comunicação. E é por isso que:  

 

A convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle 
das mídias. Entretenimento não é a única coisa que flui pelas múltiplas 
plataformas de mídias. Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, 
fantasias e desejos também fluem pelos canais de mídia (JENKINS, 2009, 
p. 45). 

 

Jenkins (2009, p. 47) relata que a convergência requer mudanças 

empresariais sobre o consumo de mídias em decisões de programação e marketing, 

visto que os antigos consumidores eram mais passivos, e os novos são mais ativos, 

atuando como migratórios e conectados socialmente. 

 Para Jenkins, a convergência traz mudanças para as relações com a cultura 

popular, ela modifica o nosso aprendizado, a maneira como nos relacionamos, 

conectamos, trabalhamos e até participamos do processo político. Para ele:  
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O público, que ganhou poder com as novas tecnologias e vem ocupando 
um espaço na intersecção entre os velhos e os novos meios de 
comunicação [...] Produtores que não conseguirem fazer as pazes com a 
nova cultura participativa enfrentarão uma clientela declinante e a 
diminuição dos lucros (JENKINS, 2009, p. 53).  

 

Partindo desse cenário convergente, as empresas como a Netflix passaram a 

aderir a novos mecanismos de divulgação e interação com seu público alvo, 

tornando-se fundamental o uso de estratégias que façam com que a mesma evolua 

de acordo com as tendências e inovações. 

O que está sendo observado nos dias de hoje é que existe uma tensão entre 

o modelo tradicional e o novo modelo de distribuição baseado no streaming pela 

internet, provocando uma mudança de ordem cultural no espectador 

contemporâneo. 

Já é percebido que “a mudança no comportamento do público está levando as 

redes de TV tradicionais a criarem os seus próprios serviços de streaming para 

disputar esse novo mercado” (SHAW, 2015). Há uma mudança em curso. Não é 

apenas convergência, existe exigência. Os consumidores querem controlar, assistir 

quando e do modo que quiserem apenas o que lhes interessa e não pagar um valor 

alto por isso.  

 Num futuro não muito distante, podemos esperar um número de títulos 

originais cada vez maior e com melhor qualidade. Especula-se, sobre programas de 

auditório e de entrevistas, que estariam disponíveis assim como os filmes e séries. O 

aumento do conteúdo em 3D também é uma aposta da empresa para o futuro, bem 

como deixar os codificadores mais eficientes e gratuitos, sem o pagamento de 

royalties. Há uma tentativa da empresa de se diferenciar dos seus concorrentes.  

Além de produzir conteúdos originais, fechar acordos, como o que foi 

estabelecido com a Disney em 2017, é uma tendência futura. O CCO Ted Sarandos 

confirmou: a partir de setembro, a única maneira de assistir a qualquer filme 

da Disney em casa, sem usar uma mídia física/pagar pelo seu download ou esperar 

anos pela exibição na TV aberta, será o Netflix. Todos os filmes da Walt Disney 

Studios, LucasFilm, Marvel e Pixar que estrearem no cinema vão aparecer 
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rapidamente no serviço de streaming e não mais em canais pagos como a HBO, por 

exemplo.  

 Outra tendência já em andamento na Netflix é a que o espectador se torna 

protagonista no curta-metragem inaugural da empresa: “Puss in Boots: Trapped in a 

Epic Tale e Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile”. No Brasil, terá o nome de “Gato 

de Botas: Preso num Conto Épico”, e o rumo da história na série será decidido a 

partir do controle remoto ou com alguns cliques no computador ou smartphone16 do 

usuário. De acordo com Ventura (2017), “em um primeiro momento, o Netflix 

disponibilizará a narrativa aberta para iPhone, iPad, Xbox One e Playstation. Alguns 

televisores também permitirão interagir com as histórias da plataforma. Já Android e 

outros devem esperar [...]”. 

 Desta forma, é possível observar que a Netflix é uma das maiores líderes de 

entretenimento em vários aspectos como mobilidade, variedade de séries e filmes 

autorais e não autorais, preço e, além de tudo, tem um relacionamento mais 

dinâmico e personalizado com seu público nas redes sociais.  

A empresa mostra diariamente que os seus clientes e o mercado são as 

razões da existência de qualquer organização, devendo buscar neles o 

direcionamento para alcançar o sucesso dentro de uma gestão empresarial de 

excelência. A partir do momento em que existe um foco no cliente em suas 

necessidades atuais, antecipa-se as expectativas futuras e as tendências do 

mercado. Com isso, é possível desenvolver e oferecer produtos como séries e filmes 

diferenciados, fidelizar e conquistar novos clientes. 

Esse modelo de distribuição utilizado pela Netflix, inserido em um cenário 

mercadológico inovador e em contraste com um espectador contemporâneo 

participativo nas redes sociais, abre portas para uma divulgação de serviços da 

empresa de uma maneira diferenciada e focada no principal ambiente onde seu 

público alvo se encontra. 

                                                           
16

 Dados obtidos em: <http://www.consumidormoderno.com.br/2017/06/20/netflix-melhor-estilo-voce-

decide/>.Acesso em: 18 ago. 2017. 

 

http://www.consumidormoderno.com.br/2017/06/20/netflix-melhor-estilo-voce-decide/
http://www.consumidormoderno.com.br/2017/06/20/netflix-melhor-estilo-voce-decide/
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Partindo desse contexto surge a necessidade de um estudo aprofundado da 

argumentação e discurso utilizados pela Netflix em sua principal rede social, o 

Facebook. 
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3 NETFLIX EM: O PODER DA ARGUMENTAÇÃO  

 

A presente pesquisa pretende analisar as estratégias argumentativas usadas 

pela Netflix em sua fanpage no Facebook no sentido de captar e fidelizar usuários. 

Para isso, será feita uma apresentação do conceito de argumentação, buscando-se, 

ainda, fazer dialogar com tal suporte teórico alguns elementos do corpus da 

pesquisa a fim de exemplificar cada tipo argumentativo. 

A argumentação é um método que tem como objetivo convencer alguém, para 

que o outro tenha sua opinião ou comportamento alterado. Sempre que 

argumentamos queremos convencer alguém a pensar como nós. Uma das 

condições da argumentação é definir uma tese e saber para que tipo de problema 

essa tese é resposta. No que diz respeito à argumentação no caso da publicidade, 

Abreu afirma: 

 
Se queremos vender um produto, nossa tese é o próprio produto. Mas isso 
não basta. É preciso saber qual a necessidade que o produto vai satisfazer. 
Um bom vendedor é alguém capaz de identificar necessidades e satisfazê-
las. Um bom vendedor de carros saberá vender um automóvel de passeio a 
um cliente que se locomove apenas no asfalto e um utilitário aquele que tem 
que enfrentar estradas de terra (ABREU, 2009, p. 37). 

 

Para iniciar os estudos da argumentação na publicidade, é necessário mostrar 

as diferenças entre argumentação, persuasão e convencimento. Abreu define tais 

termos como: 

Argumentar é, [...] a arte de, gerenciando informação, convencer o outro de 
alguma coisa no plano das idéias e de, gerenciando relação, persuadi-lo, no 
plano das emoções, a fazer alguma coisa que nós desejamos que ele faça e 
também é utilizada para obter aquilo que queremos, mas de modo 
cooperativo e construtivo, traduzindo nossa verdade dentro da verdade do 
outro. Persuasão, por sua vez, é um mecanismo de convencimento que 
pode ou não ultrapassar as bases racionais da difusão de uma mensagem. 
Convencer, etimologicamente, significa vencer junto com o outro […]. 
Convencer é construir algo no campo das idéias. Quando convencemos 
alguém, esse alguém passa a pensar como nós. (ABREU, 2009, p. 26) 
 

 

Assim, notamos que o convencimento e a persuasão fazem parte da 

formação da argumentação, que é amplamente utilizada no discurso publicitário.  
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A argumentação no campo publicitário, que visa ao convencimento, é feita de 

maneira indireta, escondendo a tese principal. Ou seja, não se deve deixar claro a 

ideia de querer vender algo para o público. Pode-se perceber isso com o tipo de 

comunicação que a Netflix estabelece com seu destinatário. Os vídeos e os 

comentários criam um efeito de aproximação com o público, sendo tal efeito criado a 

partir de recursos como o humor e a irreverência para, consequentemente, vender 

seu produto. 

Determinado argumento é um enunciado, formado por preposições 

destinadas a fomentar dada tese, tendo como função persuadir e, como qualquer 

discurso, embasa-se em um processo de enunciação apresentado por três 

elementos: o enunciador, o enunciatário e o discurso (FIORIN, 2015, p. 69). 

Para Umberto Eco (2005) existem três diferentes intencionalidades em um 

texto, a intenção do autor (intentio auctoris), a intenção do texto (intentio operis) e a 

intenção do interprete (intentio lectoris). O autor ainda ressalta que: 

 

Entre a intenção do autor (muito difícil de descobrir e frequentemente 
irrelevante para a interpretação de um texto) e a intenção do interprete que 
simplesmente desbasta o texto até chegar a uma forma que sirva a seu 
propósito existe uma terceira possibilidade. Existe a intenção do texto (ECO, 
2005, p. 29). 
 

A intenção do texto não é apresentada pela superfície textual, é necessário 

querer vê-la. A partir disso, somente é possível falar em intenção textual com base 

na leitura por parte do leitor, fazendo com que o mesmo faça articulações entre a 

intenção do texto. “Um texto é um dispositivo concebido para produzir seu leitor-

modelo. Repito que esse leitor não é o que faz a única conjetura certa. Um texto 

pode prever um leitor-modelo com o direito de fazer infinitas conjeturas” (ECO, 2005, 

p. 75). O leitor-modelo é aquele que lê o texto como previamente é estabelecido 

para ser lido, podendo ou não fazer múltiplas interpretações. 

Collini (2005, p. 11) ainda ressalta que:  

 

A noção provocativa de intentio operis, a intenção da obra, desempenha um 
papel importante enquanto fonte de significados que, embora não sejam 
redutíveis a intentio auctoris pré-textual, funcionam mesmo assim como 
restrição à liberdade de intentio lectoris. 
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 O então objeto de estudo, Netflix, ao produzir os inúmeros conteúdos em sua 

fanpage, apresenta diversas intenções textuais. A construção de um texto requer 

determinado acúmulo de referências sobre diversos assuntos. É esperado, então, 

que o espectador tenha tamanho domínio sobre o que está sendo dito, caso 

contrário, a mensagem será transmitida com diferentes significações. 

 A empresa aborda em suas publicações conteúdos pertencentes ao universo 

do cinema, das redes sociais e seus complementos. Nesse cenário em que seu 

público se encontra há um diálogo entre ambas as partes, e, partindo disso, surgem 

piadas, humor e até comentários direcionados. 

 Um exemplo de intenção de texto foi a divulgação da série Black Mirror pela 

Netflix, a qual abordava o universo das séries e da reflexão por detrás do conteúdo 

transmitido. O espectador precisava entender sobre cada um desses cenários, e 

então fazer relações entre as postagens, para que ao final a mensagem inicial 

proposta fosse clara. De acordo com a imagem a seguir: 

 

Imagem 9 - Postagem Netflix (intencionalidades do autor) 

 

Fonte: Netflix (2017) 
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 Ao construir um discurso, o enunciador projeta uma imagem de si, chamada 

éthos do enunciador, construindo um sujeito discursivo com sua própria imagem de 

autor, um autor implícito, como relata Fiorin (2015, p. 70). 

Aristóteles, citado por Fiorin, afirma:  

 

É o éthos (caráter) que leva à persuasão, quando o discurso é organizado 
de tal maneira que o orador inspira confiança. Confiamos sem dificuldade e 
mais prontamente nos homens de bem, em todas as questões, mas 
confiamos neles, de maneira absoluta, nas questões confusas ou que se 
prestam a equívocos. No entanto, é preciso que essa confiança seja 
resultado da força do discurso e não de uma prevenção favorável a respeito 
do orador (FIORIN, 2015, p. 70). 
 

 

 Fiorin (2015, p. 71) relata que, para estabelecer o éthos do enunciador, é 

necessário formar uma totalidade da produção de um sujeito enunciativo e, dentro 

dessa, procuram-se evidências em qualquer elemento que componha o discurso ou 

o texto, como a escolha do assunto, a construção dos personagens, etc. Fiorin 

afirma (2015, p. 228) que “[...] o caráter daquele que produz um ato de fala, é uma 

imagem que se constrói no próprio ato de dizer. Por isso, a comunicação não se faz 

com o autor real do ato de fala, mas com uma imagem que enuncia uma informação 

[...]” quando especifica que o éthos é o caráter que leva à persuasão, à confiança 

transmitida pelo orador.  

 Essa imagem de uma pessoa confiável, competente, franca, honesta, 

sensata, etc., é encontrada nas recorrências enunciativas de uma totalidade e é 

buscado o caráter do enunciador de uma forma diferencial, construída para os 

propósitos da análise. Por exemplo, a fanpage da Revista Veja no Facebook está 

englobada em uma totalidade séria, sensata e direta, enquanto a fanpage da Netflix 

pertence a outra totalidade, sendo ela cômica, diversificada e totalmente épica. Com 

isso, são imagens totalmente diferentes de autores implícitos, já que um é uma 

revista que possui um éthos sério e polêmico, enquanto o outro, um éthos 

humanizado, subjetivo e bem-humorado, gerando efeito de sentido de verdade ou 

não. O éthos do enunciador da fanpage Veja é de polêmica, objetividade e de 

informação. Já o do enunciador criado pela Netflix é mais bem-humorado, simpático 

e sedutor.  
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 Dessa forma, Fiorin diz que “para o estudo do sentido do objeto midiático, não 

têm nenhum relevo os vários fazeres dos sujeitos reais, mas o que importa é a 

apreensão da imagem do enunciador veiculada pelo texto” (FIORIN, 2015, p. 230). 

No que diz respeito ao auditório, ou à imagem do enunciatário, Fiorin (2015) 

retoma o conceito aristotélico de páthos, conforme a seguir: 

 

[...] os argumentos eficazes para certos auditórios deixam de sê-lo para 
outros; os argumentos válidos em certos momentos não o são em outros; os 
argumentos apropriados em determinados lugares não atingem o resultado 
esperado em outros. Portanto, o orador precisa conhecer seu auditório, ou 
páthos, quando for construir seu discurso. O páthos é a capacidade de ser 
isto ou aquilo para o sujeito, enquanto uma boa argumentação requer 
conhecer o que comove ou move o auditório em questão. (FIORIN, 2015, p. 
73). 

 

Ainda sobre o páthos, o autor o classifica como sendo o que o enunciador vê 

sobre o mesmo, ou seja, pode ter a capacidade de adequar o discurso para comover 

o auditório em questão. Para Fiorin (2015, p. 74):  

 
O páthos não é a disposição real do auditório, mas uma imagem que o 
enunciador tem dela. Essa imagem estabelece coerções para o discurso: 
por exemplo, é diferente falar para um auditório de leigos ou de 
especialistas, para um adulto ou uma criança. Nesse sentido, o auditório, o 
enunciatário, o target, como dizem os publicitários, faz parte do sujeito da 
enunciação.  

 

Nesse sentido, para o autor, cada auditório é particular, com conhecimentos 

diversos, exceto o auditório médio. “O orador, para construir seu discurso, precisa 

conhecer seu auditório, pois a eficácia discursiva está diretamente ligada à adesão 

do enunciatário ao lógos, que são as ideias apresentadas pelo orador com vistas a 

convencer o público”. (VIEIRA; et al, 2016, p. 02). O lógos está relacionado ao 

conteúdo do discurso: aquilo que será dito. 

 Fiorin entende que o processo comunicativo é complexo, há uma 

necessidade em se fazer crer e realizar, não apenas saber. Partindo desse ponto, 

ele afirma que comunicar é sinônimo de se obter adesão. Esta, por sua vez, 

“depende de opiniões prévias, de crenças, de aspirações, de valores, de normas de 

conduta que se admitem como válidas, de convicções políticas, de emoções, de 

sentimentos, de visão de mundo, etc.” (FIORIN, 2015, p. 46).  
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 Para ele, a argumentação trabalha com o plausível, fornecendo razões em 

determinada tese, articulando o que é verossímil a fim de chegar ao ponto em que a 

conclusão na argumentação seja mais forte do que as premissas. 

3.1 Os vários argumentos e onde habitam 

 

A realidade pode ser estruturada a partir de argumentos que a fundamentam. 

De acordo com Fiorin (2015, p. 186), esses argumentos são considerados modos de 

organização e podem ser indutivos ou analógicos, “[...] ou seja, aqueles em que se 

generaliza a partir de um caso particular ou aqueles em que se transpõe para outro 

domínio o que é aceito num campo particular”. Um argumento indutivo pode ser 

feito, por um exemplo, por ilustração ou por modelo e, também, no caso de um 

argumento analógico, por analogia. 

 No caso de argumentação pelo exemplo, cria-se um fundamento geral a partir 

de casos particulares — que servem para comprovar uma tese —, ou repetição de 

casos idênticos, o que pode ser observado no comentário da postagem da fanpage 

da Netflix: “E HTGAWM17, terceira temporada? <3 <3 <3 Netflix, você não é a 

Annalise Keating, mas arrasa igual a ela. ”, no dia 2 de março de 2017, o qual é feito 

pelo usuário Abner Dias e faz uso de exemplo para elogiar a Netflix, que responde 

agradecendo: “Elogio maior não há! ”. 

 

                                                           
17

 Série exibida pela Netflix, “How to Get Away With Murder”. 
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Imagem 10 – Postagem Netflix (argumentação pelo exemplo) 

 
Fonte: Netflix (2017) 
 
 

Em algumas ocasiões na mídia, como uma entrevista com uma pessoa 

prototípica de um grupo social, profissional, etc., as mesmas são destinadas a fazer 

generalizações. 

 O argumento por ilustração tem como função reforçar uma tese tida como 

aceita. “Ele figurativiza-a para dar-lhe concretude, para torná-la sensível, para 

aboná-la. Por isso, não se destina à comprovação, mas à comoção; volta-se mais 

para o sentimento. ” (FIORIN, 2015, p. 188). São os casos de todas as publicações e 

comentários na fanpage da Netflix em que são postados imagens e vídeos para que 

haja maior compreensão, como exemplo o comentário feito por um seguidor que diz: 

“Por que eu devo ser oficialmente mulher ou homem? Porque você nasce mulher Ou 

homem...aff...decepcionante, respeito a opção de cada um mas, que é uma triste 

sociedade, isso é. E antes de mais nada, OPINIÃO NÃO SE DISCUTE. ☺””. A Netflix 

responde, fazendo uso de ilustração, afim de tornar seu argumento mais sensível e 

concreto, dizendo: “Opinião é você preferir estrogonofe de frango ou de carne. Não 

deixar que alguém busque sua própria identidade não é opinião, é opressão”. 
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Imagem 11- Postagem Netflix (argumento por ilustração) 

 
Fonte: Bhaz (2017) 

 
 

A argumentação pela ilustração e pelo exemplo não permitem dar uma 

afirmação geral como o caso particular, pois as generalizações feitas indevidamente 

entram em contradição com a argumentação e destroem os fatos singulares. 

 O argumentum a simili, ou argumento por analogia, tem semelhança com o 

argumento por comparação, porém, não é fundado no princípio de identidade, mas 

no da experiência. “Nele, passa-se de um domínio do significado para outro. Assim, 

faz-se admitir uma tese, transpondo-a de um espaço de sentido a outro. Esse 

argumento tem um forte poder persuasivo, pois, nele, utiliza-se o que é conhecido 

para entender o que não se conhece [...]” (FIORIN, 2015, p.191), mas, para que 

esse raciocínio seja bem-sucedido, é preciso que os dois elementos sejam 

comparáveis, senão, seria uma falsa analogia. A Netflix usa esse tipo de 

argumentação no caso do vídeo clipe do cantor Fabio Junior, que faz analogia com o 

tema do seriado Santa Clarita Diet, pois, nos versos da canção Alma Gêmea, o 

cantor cita sua letra (...) 

“Carne e unha 
Alma gêmea 
Bate coração 
As metades da laranja 
Dois amantes, dois irmãos 
Duas forças que se atraem 
Sonho lindo de viver 
Estou morrendo de vontade 
De você!” 
 

(...) que faz analogia ao seriado, dado que a protagonista é canibal e seu marido a 

ajuda com suas “caças” diárias.  
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O páthos, como já explicado, pode ser referenciado em argumentos que, 

nesse mesmo sentido, fazem apelo às disposições afetivas, às paixões do auditório 

como o argumentum ad populum, o argumentum ad misericordiam e o argumentum 

ad baculum. 

Uma das estratégias mais inteligentes para defender uma tese é abandonar a 

discussão das ideias em debate e apelar para o sentimento da audiência. O apelo às 

emoções do auditório é chamado, em retórica, argumentum ad populum, ou seja, 

argumento que faz apelo ao povo. Fiorin (2015, p. 224) relata que “nesse tipo de 

recurso de convencimento, apela-se para os sentimentos coletivos de uma plateia, 

explorando tanto as emoções positivas quanto os preconceitos [...]”. Uma ilustração 

do argumento presente pode ser observada na postagem do dia 11 de maio em que 

a Netflix diz: “Se você achava que sair do armário era o último momento de decisão 

na vida de um gay, melhor conhecer o Lionel. #CaraGenteBranca”, onde faz uso de 

sentimentalismo ao citar um acontecimento, apelando para o sentimento coletivo de 

pessoas gays ao assumirem sua sexualidade.  
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Imagem 12– Postagem Netflix (argumentum ad populum) 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

No argumentum ad populum são usados sentimentos tanto positivos (por 

exemplo, a lealdade), quanto negativos (por exemplo, o medo, a cobiça, a 

vergonha). Fiorin (2015, p. 225) diz que quanto mais forte forem esses sentimentos, 

mais forte será o efeito do uso desse tipo de estratégia. Por isso, é bastante usado 

em manifestações públicas e é mais eficiente quando não aplicado explicitamente 

para certas conclusões, apenas sugestões a partir de afirmações ou perguntas 

enfáticas. A publicidade utiliza bastante esse tipo de argumento, pois, quando quer 

vender um produto, apela para determinadas emoções e efeitos.  

Fiorin (2015) afirma: 

 

O grave problema do uso do argumentum ad populum, quando ele apela a 
emoções negativas, é que reforça os preconceitos vigentes no meio social, 
impede a mudança de pontos de vista do público, torna-o cada vez menos 
receptivo a teses contrárias. Como ele se fundamenta numa “retórica da 
pertença”, reforça a unidade mais regressiva, excluindo tudo o que é tido 
como estranho. Considera que os pontos de vista contrários não valem 
nada ou não importam (FIORIN, 2015, p. 225). 

 

O argumentum ad misericordium é um argumento bastante usado na justiça 

penal, pois é aquele que apela para a piedade e também explora o sentimento de 
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culpa e simpatia por alguém ou por uma causa. “Nele, ao invés de discutir a tese 

que deveria ser debatida, apela-se para a sensibilidade, para o sentimentalismo. 

Assim, ele não se baseia no fato que está em pauta, mas em intenções, em outras 

situações” (FIORIN, 2015, p. 225). Em algumas postagens sobre a nova série 13 

Reasons Why, a Netflix apela para o sentimento de empatia e piedade nos vídeos 

em que pessoas relatam casos de bullying na escola e na vida social, como no 

depoimento do Hugo Gloss na postagem abaixo que diz: “Negro, gay, gordo, eu 

sempre tive propensão a receber todo tipo de bullying por uma coisa ou por outra”,  

e também faz um alerta para que coisas do tipo não se repitam na sociedade, como 

quando ele diz: “As coisas pra mim mudaram quando eu comecei a perceber de que 

eu não tinha que lutar contra o que eu era.”, “Não tenha medo de enfrentar seus 

demônios. Eles não são maiores que você. E vai ficar tudo bem”. 

 

Imagem 13 – Postagem Netflix (argumentum ad misericordium) 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
 Já o argumentum ad baculum é o argumento que apela para a força. É 

voltado para o futuro, pois o enunciador força o enunciatário a aceitar sua proposta, 

recorrendo a uma ameaça, proibição ou a um valor negativo. A lei é um exemplo 

desse argumento. Fiorin diz que “Christian Plantin adicionou a expressão 
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carotamque, denominando o argumento de argumentum ad baculum carotamque, 

[...] o que significa que esse argumento pode operar com ameaças ou incentivos, 

com valores negativos e positivos” (2015, p. 227). Nesse caso, em um comentário 

do dia 14 de abril de 2017, o usuário marca outros usuários com a intenção de 

mostrar a nova série e a Netflix faz uso de uma ameaça no sentido humorado, para 

persuadir os mesmos a começar a assisti-la, dizendo: “Northon ☺   <3 Hadan, já falei 

pra vc fazer uma conta na Netflix :P” e a Netflix responde: “Olha lá. Amanda está 

avisando. Não vacilem. ”.   

 

Imagem 14 – Postagem Netflix (argumentum ad baculum) 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
 

 Ainda na argumentação, temos os recursos aos lugares comuns e 

específicos, a partir disso, Fabrino (2008, p. 54) define lugar como “onde se encontra 

um grande número de raciocínios oratórios sobre diferentes assuntos”. Sendo assim, 

os lugares fazem parte da argumentação de ordem lógica. Partindo dessa 

concepção de lugar, encontram-se os lugares-comuns e específicos, “o uso de 

lugares-comuns, em todos os sentidos que essa expressão ganha ao longo do 

tempo, e de lugares específicos serve para apresentar uma tese como se fosse 

evidente por si mesma”. (FIORIN, 2015, p. 202). 

De acordo com Aristóteles citado por Fabrino (2008, p. 53), os lugares 

comuns “são categorias formais de argumentos que tem um alcance geral, com o 

possível e o impossível, o mais e o menos, os contrários”. Fabrino (2008, p. 54) 

ainda acrescenta que lugares comuns são esquemas lógicos abstratos, princípios ou 

regras de argumentação. 

 Para a autora, os lugares comuns possuem formas argumentativas, comuns 

aos três gêneros da retórica Aristotélica: o deliberativo, o judiciário e o epidítico, 
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sendo eles os três recursos fundamentais para formação da palavra pública. Dessa 

maneira, Fabrino (2008, p. 53) diz que “o discurso argumentativo dirige-se a um 

público socialmente determinado para qual o orador cria estratégias, visando a 

persuadi-lo”. Sendo assim, o lugar comum se configura um modo de persuasão.  

 Fabrino (2008), ainda afirma que:  

 

O raciocínio dialético pertence ao universo da doxa ou opinião. Nele 
prevalece o entinema, uma espécie de silogismo incompleto, que não 
abarca tudo para concluir, apresentando apenas o que convém para 
convencer um auditório especifico. Como o auditório é especifico, é preciso 
conhecê-lo para fundamentar a argumentação com elementos que estão 
disponíveis. Assim os lugares comuns partem do raciocínio dialético e 
fazem uso dos entinemas, mas são formas “vazias”, isto é, fórmulas, 
preenchidas de acordo com as especificidades do auditório (FABRINO, 
2008, p. 55). 

 
 

Tal recurso é utilizado no discurso publicitário que busca as especificidades 

de seu público afim de aproximá-los e, com isso, persuadi-lo, como no exemplo 

abaixo utilizado na postagem da Netflix em sua fanpage, que diz “Toda história tem 

dois lados. Confira os bastidores de #13ReasonsWhy pra saber um pouco mais 

sobre como essa história será contada, a partir do dia 31 de março”, que faz uso do 

estereótipo de toda história ter dois lados, quando se trata de alguma polêmica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 

 

Imagem 15 – Postagem Netflix (lugares comuns) 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Já os lugares específicos, segundo Fabrino (2008) carregam em si a opinião, 

ideias, preconceitos de uma determinada época. “Possuem caráter dóxico, 

meramente opinativo, eles não assinalam nem sua característica sócio-histórica, 

nem sua relatividade, o que evidencia, para Aristóteles, o fundamento de sua 

plausibilidade” (FABRINO, 2008, p. 55), tal qual Fiorin (2015, p. 203) afirma que os 

lugares específicos enunciam verdades que se colocam como incontestáveis. 

Isso pode ser verificado na postagem do dia 14 de fevereiro de 2017, na qual 

a Netflix responde a um comentário dizendo: “E minha qualidade de imagem 

certamente é melhor que a desse cd errado aí, galera!”, onde a marca atribui uma 

qualificação para ela mesma, abordando sua qualidade de imagem. 

3.2 Dos estúdios Netflix: as figuras de linguagem 

 

As figuras de linguagem são recursos textuais capazes de quebrar o sentido 

inicial e esperado da expressão, atribuindo a ela novos significados e valores que, a 

partir da ordem semântica, desenvolvem conotações. De acordo com Gonzales 

(2003), elas complementam as fundamentações para um discurso bem 

argumentado: 
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As figuras de retórica ou de linguagem são importantes recursos para 
prender a atenção do receptor, pois dotam os discursos de mecanismos 
persuasivos [...]. As figuras cumprem a função de redefinir um determinado 
campo de informação, criando efeitos novos e que sejam capazes de atrair 
a atenção do receptor (GONZALES, 2003, p.103). 

 

Conforme Pontara (2006) citado por Santos (2009, p. 77): “as figuras de 

linguagem são qualificadas como “[...] recursos estilísticos utilizados no nível dos 

sons, das palavras, das estruturas sintáticas ou do significado para dar maior valor 

expressivo à linguagem”, ou seja, são elas que atribuem maior ênfase a determinado 

ponto do texto. 

Dentre a totalidade de figuras de linguagem temos a ambiguidade, um recurso 

linguístico que vem sendo utilizado no discurso publicitário a fim de seduzir o leitor. 

Segundo Fonseca (2013, p. 9), é um “recurso criativo, produtivo e eficaz” no 

discurso publicitário, tendo um papel importante no cotidiano, no humor e na 

literatura. Sendo assim, a ambiguidade segundo Fiorin (2015, p. 81) é um recurso 

próprio da linguagem natural, sendo ela responsável pelos jogos de palavras, pois é 

constituída por termos polissêmicos - termos com mais de um significado.  

De acordo com Fiorin (2015, p. 84), “uma construção é ambígua quando ela 

se presta a mais de uma interpretação”, porém, o autor ainda ressalta que o 

contexto e o conhecimento das contradições linguísticas podem resolver a questão 

da ambiguidade e fazer com que o leitor saiba onde o enunciado visa chegar. Sendo 

assim, Fonseca (2013) ainda afirma que “apesar de as frases terem significações 

asseguradas por convenções sociais, elas permitem rearranjos que articulam uma 

parcela do seu sentido, em função das intenções do sujeito que produz os discursos” 

(FONSECA, 2013, p. 43). 

Assim, a ambiguidade não deve ser vista simplesmente como a dupla 

interpretação e sim como um agente que amplia as condições de leitura, levando em 

conta suas condições de produção, em que o autor direciona as interpretações 

possíveis de acordo com ponto de vista, crenças, ideologia e contexto histórico. 

Tal figura de linguagem pode ser observada na postagem da Netflix em sua 

fanpage no dia 03 de março de 2017, como exemplificado na imagem abaixo, que 
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diz: “Nada como ter um mozão que entende não só o que você gosta de assistir mas 

também o que você gosta de comer. #SantaClaritaDiet”, quando faz referência ao 

gosto alimentar peculiar da protagonista da série Santa Clarita Diet, que se alimenta 

de pessoas, tornando a mensagem ambígua para os que não conhecem a série, que 

terão em mente apenas o conceito de cardápio cotidiano. 

 

Imagem 16 – Postagem Netflix (ambiguidade) 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Outra figura de linguagem recorrente no discurso publicitário é a comparação, 

sendo definida por Fiorin como: 

 

Uma maneira de definir é aproximar ou diferençar um objeto de outros. 
Quando se faz comparação, não se toma o objeto em si, expondo suas 
características ou suas funções, mas escolhe outro objeto mais conhecido e 
se fazem aproximações entre eles (FIORIN, 2015, p. 122). 

 

 A comparação possibilita estabelecer semelhança entre a realidade 

desconhecida e a conhecida, homologando assim dois espaços diversos. Dessa 

maneira, esse recurso estilístico usa da linguagem informal ou cotidiana para 

aproximar o público e, com isso, apresenta características do produto que não 
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precisam necessariamente serem ditas. Porém, Fiorin (2015, p. 124) acredita que as 

comparações, apesar de serem um forte recurso na argumentação, podem perder 

seu valor pois lidam apenas com aspectos acidentais dos objetos.  

A comparação pode agregar valor ao seu texto, diferenciando-o e o 

enriquecendo, porém, apenas se utilizada da maneia correta. Com isso, Campos e 

Viana (p.15) dizem que “as figuras de linguagem, umas das ferramentas que podem 

ser utilizadas na produção de um texto criativo e original, podem gerar grande valor, 

desde que usadas adequadamente”. 

Tal recurso é utilizado pela Netflix em sua fanpage como na postagem abaixo, 

que diz: “Que a força esteja com a maratona de vocês. Na ordem que você preferir. 

#StarWarsDay”, que faz uso da figura de linguagem abordada, comparando o 

elemento ‘força’, retratado no filme Star Wars como poder metafísico e onipresente, 

com a então força física para alcançar o objetivo de assistir a maratona de filmes da 

série.   

Imagem 17 – Postagem Netflix (comparação) 

 
Fonte: Netflix 2017 

 

Outro recurso importante no discurso publicitário é o uso de implícitos, pois 

estimulam memórias e sentimentos no consumidor. Fiorin define implícito como: “ 
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[Aquilo] que se diz sem dizer, é aquilo que se apresenta como evidente por si 

mesmo”, “[...] são premissas, opiniões, pontos de vista que são considerados 

evidentes por si mesmos” (FIORIN, 2015, p. 206,208). Deixar algo implícito pode ser 

forte estrategicamente, pois, de certa forma, acrescenta ao seu discurso algo que 

não necessariamente precisa ser dito, mas que também contém um significado 

importante.  

 No discurso publicitário, não é sempre necessária a evidência textual 

completa para dizer o que se pretende - deixar coisas implícitas faz com o 

consumidor faça inferências para então compreendê-lo. Segundo Fiorin, a inferência 

pode ser feita através de duas operações: “Uma lógica, em que estabelecemos uma 

implicação: se...então; uma pragmática, em que levamos em conta o contexto verbal 

e não verbal e os princípios que regem a comunicação” (FIORIN, 2015, p. 206).  

Para realizar a inferência ao implícito deve-se cumprir a operação lógica e 

pragmática de maneira correta, não infringindo a máxima da quantidade que, 

conforme Grice (1975), citado por Fiorin (2015, p. 206), é: “o falante sempre deve 

dar a informação mais forte de que dispõe”. 

Para apreender o conteúdo que foi dito, é necessário não só depreender o 

que está explícito como o que está implícito. Há informações que podem ser 

facilmente compreendidas sem dizê-las. Fiorin (2015) ainda afirma que deixar algo 

implícito é um modo de persuasão encoberta. Um exemplo do uso desse recurso 

pode ser observado na postagem do dia 25 de março de 2017, um GIF em que a 

Netflix deixa implícito que não é possível ter ao mesmo tempo: ‘as séries em dia, 

vida social e dormir o suficiente’, a partir de uma brincadeira com o usuário na qual, 

se o mesmo tentar mover qualquer uma das barras, automaticamente anula as 

outras duas, como exibido na imagem abaixo. 
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Imagem 18 – Postagem Netflix (implícito) 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
 

Ainda sobre figuras de linguagem, Fiorin (2015, p. 221) relata que “a ironia é 

um recurso utilizado para desestabilizar o adversário, provocando riso do auditório a 

favor do orador”. É um recurso que depende do interlocutor para sua produção de 

sentido, visto que, “[...] se diz o contrário do que se pensa, com intenção sarcástica” 

(CHERUBIM, apud HENRIQUES et al, 2014, p. 7).  

O uso da ironia pode ser encontrado em algumas postagens na página da 

Netflix no Facebook, como na divulgação do filme “Velozes e Furiosos 7”, 

representada pela imagem abaixo, que diz: “Um filme sensível, sutil e emocionante 

sobre a complicada família Toretto e sua paixão por automóveis”. A publicação 

ironiza o filme e o gênero ao qual ele pertence, dizendo ser sensível e sutil, apesar 

de tratar-se de um conteúdo de ação, que retrata roubos e explosões. 
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Imagem 19 – Postagem Netflix (ironia) 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

 Partindo dos princípios argumentativos então explorados, um determinado 

contexto pode apresentar diversos sentidos a partir do enunciador, que faz o 

enunciatário crer naquilo que foi dito, transformando determinado ponto de verdade 

em uma verdade ao outro, fazendo parte de um processo construtivo de ideias 

cooperativas.  

 Dentre as diversas formas de argumentação e discurso exibidas nesse 

capítulo, as mais recorrentes no discurso da Netflix em sua fanpage são os 

argumentos que apelam para o páthos e as figuras de linguagem como 

ambiguidade, comparação e ironia, que criam um efeito de aproximação com o 

público utilizando do humor e da irreverência como forma de captação e fidelização 

de clientes. 

 Os conceitos de argumentação então abordados nesse capítulo, são a base 

para a construção da análise da pesquisa. Foi através deles que se tornou possível 

estabelecer os métodos de estudo, abordados no próximo capítulo, que foi 

pertinente para o objetivo do projeto. 
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4 METODOLOGIA E ANÁLISE 

  

 O presente trabalho visa analisar o relacionamento entre público e marca a 

partir das estratégias discursivas e argumentativas utilizadas pela Netflix em sua 

fanpage, utilizando a metodologia de análise de conteúdo com estudo qualitativo das 

postagens feitas pela empresa. 

 Como apresentado no capítulo “Netflix em: O poder da argumentação”, 

acredita- se que a partir da argumentação é possível compreender como se dá o 

relacionamento entre público e marca, através de suas postagens no Facebook.   

A metodologia desta pesquisa utilizou ao longo de toda a sua execução a 

pesquisa bibliográfica. Para Stumpf (2005, p. 54), a pesquisa bibliográfica é: 

 

Um conjunto de procedimentos para identificar, selecionar, localizar e obter 
documentos de interesse para a realização de trabalhos acadêmicos e de 
pesquisa, bem como técnicas de leitura e transcrição de dados que 
permitem recuperá-los quando necessário. 

 

 Com isso, foram analisados livros, artigos científicos, teses e dissertações 

que tratam de temas relacionados à pesquisa em questão, tais como os já 

mencionados no capítulo anterior. 

 Paralelamente à pesquisa bibliográfica, foi utilizado o método de análise de 

conteúdo como já mencionado acima. Sendo definido por Bardin (2004, p. 37), 

como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

 A autora ainda ressalta que esse tipo de análise é aplicável a todas as formas 

de comunicação e discurso independentemente da natureza do suporte, visando 

compreender o sentido da comunicação como o enunciador e buscando outra 

significação, seja ela semelhante a primeira ou não. 
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 Bardin (2004, p. 89) categoriza a análise de conteúdo através de três 

pontuações cronológicas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. 

 A pré-analise consiste na organização da pesquisa estabelecendo as ideias 

iniciais, sendo o primeiro contato com os documentos a serem analisados - o que 

Bardin (2004, p. 90) define como leitura flutuante. Tais documentos compõem o 

corpus da pesquisa, que, segundo Bardin (2004), deve seguir as seguintes regras: 

 exaustividade (esgotar todas as possibilidades da comunicação), representatividade 

(deve representar o universo inicial), homogeneidade (os documentos retidos devem 

obedecer a critérios singulares) e pertinência (os documentos devem apresentar a 

informação adequada para que suscita a análise). 

 A exploração do material consiste em codifica-lo e categoriza-lo, 

transformando-o em conteúdo lapidado: possibilitando a descrição do conteúdo 

analisado e posteriormente classificando-o em categorias passíveis de análise.  

O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação consistem no 

tratamento final das informações, obtidas pela análise, por meio de diagramas, 

modelos e quadros de resultados. 

A partir desses conceitos, Bardin, citada por Fonseca Junior (2005, p. 288), 

ainda subdivide a análise de conteúdo em cinco etapas, sendo elas: organização da 

análise; codificação; categorização; inferência e tratamento informático. 

 Como apresentado, a análise de conteúdo é muito ampla e tem diversas 

formas para ser aplicada. Com isso, optou-se por fazer a exploração do material e a 

categorização a partir da seleção de postagens feitas pela Netflix em sua fanpage, 

correspondentes ao conteúdo original da marca. Tendo em vista o perfil da empresa, 

a realização de todo o seu conteúdo original é produzida com base em pesquisas 

feitas para descobrir no que o público-alvo tem interesse e o que ele espera ao 

assistir séries e filmes, o que foi pertinente para o objetivo desse projeto. 

De acordo com uma pesquisa feita pela Parrot Analytics em 2016, a Netflix 

domina o mercado de streaming em conteúdo original e frequência de séries mais 

assistidas em um ranking das trinta séries mais assistidas pela pesquisa. A empresa 
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concentra onze das primeiras colocadas, entre elas, Stranger Things, Orange Is The 

New Black e The Get Down. 

 Em seguida, o corpus da pesquisa foi refinado em postagens com o maior 

número de comentários por semana ao longo de 6 meses, correspondentes ao 

intervalo de janeiro a junho de 2017, totalizando vinte e seis postagens, sendo uma 

publicação por semana. Foram selecionados esses meses para estabelecer uma 

heterogeneidade na amostra, a qual foi construída partindo do princípio da 

interatividade entre marca e consumidor. 

 O critério escolhido para verificação da comunicação entre ambas as partes 

foi a análise das postagens já mencionadas e dos respectivos comentários com 

maior relevância estabelecida pelas métricas do Facebook. Para isso, foi criado um 

perfil fictício com o intuito de tornar a análise imparcial, visto que, para o Facebook, 

comentários de amigos em comum tem maior relevância para o usuário. Foram 

analisadas as relações dialógicas entre a marca Netflix (Brand Persona) e os 

usuários (Buyer Persona). E com base nesses conceitos foi feito o tratamento 

informático, que consiste na interpretação da análise que será apresentada ao 

decorrer da pesquisa. 

A comunicação estabelecida entre a marca e o público alvo, principal 

propósito do projeto, se dá a partir de fatores relacionados ao Marketing, como o 

Inbound Marketing, Buyer Persona e Brand Persona, o que torna mais cativante e 

intimista essa relação. 

4.1 Inbound marketing, buyer persona e brand persona 

 

Uma vez que a Web 2.0 revolucionou o modo como os consumidores 

acessam e propagam conteúdo na rede, surgiu, então, a necessidade e a 

oportunidade de se criar estratégias de vendas e captação de público potencial 

através do Inbound Marketing, que é “uma atracção de visitantes para o site, passiva 

e não invasiva, educando-os e convencendo-os a adquirir um determinado produto 

e/ou serviço e em seguir a marca, fidelizando-os” (COSTA, 2013, p. 8). 
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 De acordo com Costa (2013, p. 9), as empresas se deparam então com 

consumidores que querem ser atraídos e ensinados, havendo assim a necessidade 

de criação de conteúdo que possua valor agregado e utilidade ao espectador, 

despertando nele o desejo de permanecer seguindo a marca. 

 Diferente do Outbound Marketing, que aposta nas técnicas tradicionais de 

marketing, dentre elas o envio de e-mails, anúncios em TV, folders e etc., o Inbound 

Marketing é voltado para a cativação do público através de conteúdo relevante, 

direcionando-o para plataformas online, como blogs e redes sociais (COSTA, 2013, 

p.9). 

Tais estratégias fomentam uma atração passiva e não invasiva de visitantes 

para o site ou página social, educando-os e convencendo-os a adquirir um 

determinado produto e/ou serviço e a seguir a marca, os fidelizando, que segundo 

Resultados Digitais: 

 

Esse conteúdo é também uma forma de educar a audiência e potenciais 
clientes sobre o segmento de sua empresa, para você se tornar referência 
em determinado assunto relacionado a seu mercado e influenciar na 
decisão de compra de futuros clientes (Resultados Digitais apud SOUZA, 
2016, p.7). 

 

 De acordo com Resultados Digitais apud Sousa (2016, p.16), o Inbound 

Marketing faz uso da estratégia chamada Funil de Vendas, que é dividida em quatro 

etapas e representa os estágios de compra do consumidor, sendo eles: o 

aprendizado ou descoberta do produto, reconhecimento do problema que funciona 

como atrativo, consideração de solução (a qual converte a atuação do visitante em 

lead) e, por fim, a avaliação e compra, representando as intenções de venda da 

empresa.  

 A adoção da estratégia em Funil de Vendas atua como atrativo para o 

consumidor, que percorre todas as etapas que proporcionam conhecimento acerca 

do conteúdo e torna-se, então, um cliente, e, por fim, um cliente fidelizado para a 

marca.  
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Diante desse cenário, as empresas aderiram a novas estratégias de 

marketing baseadas no perfil emocional e comportamental do consumidor. “O 

comportamento de consumo foi percebido juntamente com a evolução das 

interações entre usuários na Internet, fazendo com que as marcas entendessem que 

a estratégia do negócio seria baseada também no relacionamento entre consumidor 

e marca” (SILVEIRA, 2015, p. 3). 

As marcas, então, remodelaram sua abordagem para com o público, 

tornaram- se mais próximas, com linguagens próprias e um posicionamento mais 

informal e íntimo, tornando-se, dessa forma, produtoras e distribuidoras de conteúdo 

- não mais apenas divulgadoras de serviços e produtos. 

 

Neste sentido, a marca passou a representar uma espécie de persona, 
alguém que é representado pelas suas atitudes, reflete e apresenta um 
estilo de vida que reúne um público que pode ter qualquer idade, desde que 
acredite na filosofia da marca a ponto de segui-la e querer fazer parte de um 
grupo (SILVEIRA, 2015, p. 3). 

 

Para a criação de persona é preciso identificar a primeiro modo o Buyer 

Persona e posteriormente, o Brand Persona. Uma boa estratégia de marketing 

digital deve ser fundamentada de acordo com o público ao qual se deseja atingir. 

Todas as técnicas e conteúdos que vão estruturar a estratégia precisam ser do 

interesse do comprador ideal. Assim, Alan Cooper, considerado o pai das Buyer 

Personas, compreendeu o conceito de público-alvo e elaborou uma forma de 

otimizar, segmentar e definir quem é realmente esse público, o que ele faz e do que 

gosta. 

 Dessa forma foi criada a Buyer Persona, método indispensável para toda 

estratégia de marketing digital de sucesso, que, de acordo com Avelino (2017): 

 

Persona ou buyer persona é um perfil semificcional que representa o cliente 
ideal de uma empresa, criados para ajudar seu negócio a compreender 
melhor quem é o cliente e do que ele precisa. As personas permitem 
estratégias de Marketing mais acuradas. O conceito se popularizou com o 
Inbound Marketing (Avelino, 2017). 
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 Buyer Personas bem definidas equivalem a uma estratégia com potencial 

efetivo grande. Diferente de público-alvo, a Buyer Persona é algo mais pessoal, não 

são simplesmente características genéricas. As empresas devem saber detalhes e 

comportamentos das pessoas como, por exemplo, quantas pessoas tem na família, 

quais são seus hobbies, como e onde gastam dinheiro e os lugares que frequentam.  

 As Buyer Personas não devem ser criadas por palpites ou suposições. Para 

alcançar um resultado final de qualidade, é necessário que sejam feitas pesquisas, 

entrevistas e coletas sistematizadas de dados junto à clientes. Somando-se essas 

características, se constrói uma Buyer Persona que guiará tudo que será criado para 

a estratégia de marketing digital, pois é ela que vai interagir com o conteúdo 

desenvolvido. 

Brand Persona é uma coleção de características de personalidade, atitudes e 

valores que a marca possui e utiliza no seu discurso para conectar-se ao cotidiano 

dos usuários. O conceito de Brand Persona pode representar uma pessoa, um 

personagem, mascote ou uma ideia e é considerada eficaz quando o indivíduo que 

está interagindo consegue reconhecer a marca como um conhecido próximo. 

A criação de uma persona parte do princípio de que toda comunicação na 

web tem potencial para se tornar um diálogo, e é a partir dela que a marca transmite 

crenças e valores que se relacionam com as do espectador, criando assim um 

diálogo mais próximo, claro e conciso (GALVÃO, 2017, p. 23). 

Para construir uma persona, a marca precisa definir seus principais conceitos, 

elaborar uma linguagem concisa e apresentar uma identidade visual que case com 

os outros fatores, para que ao final cumpra seus objetivos de se tornar uma 

autoridade na área, com reconhecimento de marca e uma forte relação com seu 

público (GALVÃO, 2017, p. 23). 

Definir uma persona é conseguir reunir todos os detalhes de uma 

personalidade a qual pretende-se criar. Dentre elas é possível apontar: Quais as 

formas de argumentação utilizadas em seus diálogos, se terá a comunicação 

embasada em gírias, quais referências e autoridades admira e pretende citar nas 

publicações e, também, qual o tom de voz a ser usado pela marca. A importância da 

definição de uma persona norteia as ações de marketing da empresa e facilita a 
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produção de conteúdos relevantes e bem direcionados para o público-alvo da 

marca. 

Galvão (2017) relata que “é fundamental que toda a empresa tenha 

conhecimento das personas para que possa alinhar sua linguagem, postura e 

objetivos, transmitindo coerência em todas as ações” (GALVÃO, 2017, p. 25). 

4.2 Análise das postagens. Gravando! 

 

O desenvolvimento da análise foi fundamentado a partir da amostra de 

postagens feitas pela Netflix em sua fanpage, estudando a construção da Brand 

Persona exercida pela marca em seu relacionamento com o público, o tipo de 

comunicação argumentativa usada em suas publicações e os comentários na 

página.  

A primeira publicação selecionada para a análise, datada em 02 de janeiro de 

2017, corresponde a divulgação do filme Spectral, um original Netflix, classificado e 

descrito pela mesma como sendo do gênero ação e aventura, suspense e ação, o 

qual tem como enredo a história de uma cidade europeia devastada pela guerra, que 

é atacada por forças sobrenaturais. Um engenheiro se une a uma equipe de elite 

para derrotá-las. 

O teaser publicado pela empresa apresenta cenas da batalha entre a tropa e 

as então forças sobrenaturais, apresentando como narração a seguinte frase “Como 

deter um inimigo que não se vê?”, elementos que contrastam entre si, em um 

conteúdo atrativo e que prende a atenção do público em cenas de suspense e 

curiosidade. 

A relação de interação entre a Netflix e o espectador dá-se através de 

diálogos espontâneos e criativos, visto que a publicação estudada não apresenta 

frase de efeito, o que torna o conteúdo divulgado ainda mais curioso. Já que é um 

filme original e de pouco conhecimento de público até então, faz-se assim 

necessário induzir o espectador a assistir o teaser para saber do que se trata. A 

imagem abaixo ilustra a divulgação do filme Spectral pela página da Netflix: 
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Imagem 20: Postagem Netflix 2 de janeiro 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Quando o enunciatário relata ter gostado da produção e indicado para seus 

amigos, a Netflix responde fazendo uso do argumentum ad baculum, que apela para 

o páthos (auditório), e, de acordo com Fiorin (2015), “pode operar com ameaças ou 

incentivos, com valores negativos e positivos”. É possível constatar a presença de 

tal argumento na frase: “Isso aí, deixa meu trabalho mais fácil”.  

A frase, dita pela empresa, pode ser observada na Imagem 21 e incentiva de 

maneira divertida o enunciatário a fazer o seu serviço de divulgação, demonstrando 

intimidade entre os dois, e a partir dela é possível observar uma persona divertida, 

segura de seu papel nas redes sociais e que confia em um espectador ativo no 

consumo de séries e filmes, que falará sobre o assunto com amigos e familiares, 

aumentando ainda mais o conhecimento de público em relação ao filme Spectral.  

Já no segundo comentário feito pela Netflix também disponível na Imagem 21, 

“Tem bastante filme original vindo, acho que você vai gostar do que tem por vir...”, 

há a presença do argumentum ad populum, que também apela para o páthos, 

recorrendo ao uso de sentimentos positivos como a lealdade da empresa perante 

seu público, quanto à criação de conteúdos direcionados ao gosto e expectativa de 

seus clientes.  Recurso bastante utilizado no discurso publicitário, o argumentum ad 
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populum, segundo Fiorin (2015, p. 225), “é mais eficiente quando não aplicado 

explicitamente para certas conclusões, apenas sugestões a partir de afirmações ou 

perguntas enfáticas”.  

Tratando-se de uma persona amiga, antenada e ciente de tudo o que atrai 

seu público alvo, a Netflix faz uso de tal argumento para mostrar, de maneira 

informal, que prepara conteúdos originais de acordo com as preferências do 

enunciatário e que tem certeza de que ele vai gostar e esperar pelos próximos 

conteúdos, assim como demonstrado na fala da usuária Jamile Matos: “Gostei 

Netflix! Coloca mais filmes assim... outra coisa... Quando vem novas temporadas de 

Outlander e Motel Bates?”. 

 

Imagem 21: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

A segunda publicação analisada, refere-se à divulgação da série original 

Netflix, The OA, onde, de acordo com a crítica do blog Omelete “[...] adolescentes e 

adultos que estavam perdidos acreditam ter encontrado sua rota na misteriosa 

Prairie (Marling), a garota cega que desapareceu e retornou inesperadamente com a 

visão recuperada”.  

 O site relata ainda que a série gera dúvidas no espectador, contrastando 

elementos como a morte, ciência e fé através de relatos que podem ser plausíveis 

ou inusitados. 
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 A postagem foi construída através do uso da figura de linguagem, “implícito”, 

que como já explanado no capítulo anterior, refere-se a qualquer informação 

evidente por si mesma, ou seja, é algo dito sem todos os explícitos detalhes, como 

mostra a imagem a seguir: 

 

Imagem 22: Postagem Netflix 11 de janeiro 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

 A frase de efeito, criada para compor a significação da imagem, está 

relacionada ao conteúdo da série em questão, que trata da reflexão e da análise que 

o próprio espectador fará sobre a mesma, ato que requer certa concentração e um 

desgaste emocional. De acordo com o dicionário online Dicio, a palavra “reflexão”, 

quer dizer: “Meditação, pensamento ou análise detalhada sobre um assunto 

determinado, sobre si próprio, sobre algum problema ou sentimento. Ato de se 

desviar da direção original”. 

A oração “desgraçar a cabeça” foi utilizada de maneira descontraída, em 

contraste com as perguntas desenhadas na imagem da publicação e com o 
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propósito de insinuar que o conteúdo da fotografia e da própria série causavam 

indagações para o espectador. 

O conteúdo reflexivo da série torna-se evidente no comentário que a empresa 

faz em resposta a um de seus usuários da página, o qual cita outro conteúdo original 

Netflix, Sense 8, como sendo de difícil compreensão - assim como The OA - e a 

empresa responde dizendo que prefere alterar a frase do usuário para: “séries que 

causam a reflexão”. 

Outro exemplo de relação ativa entre a empresa e o consumidor foi 

estabelecido através do diálogo pertinente sobre a postagem de The OA. A usuária 

Allice Dudus brinca sobre a Netflix ter criado outra série que poderia matá-la, 

fazendo inferência ao conteúdo de difícil entendimento e que causa comoção. A 

empresa rebate também de maneira irônica, fazendo novamente referência ao 

assunto: 

 

Imagem 23: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 



73 
 

 

Na frase citada pela produtora: “Quero não! Mas se isso acontecer, prometo 

fazer os dois primeiros movimentos!”, há a presença de outra figura de linguagem, a 

ironia, conceituada pelo autor Fiorin (2015, p. 221) como sendo: “um recurso 

utilizado para desestabilizar o adversário, provocando riso do auditório a favor do 

orador”. É um recurso que depende do interlocutor para sua produção de sentido, 

visto que, “[...] se diz o contrário do que se pensa, com intenção sarcástica”. 

A intenção do comentário foi provocar o riso no espectador, fazendo uso de 

elementos específicos da série, como exemplificado na parte: “os dois primeiros 

movimentos”, os quais só poderão ser interpretados de maneira clara e certeira se o 

usuário souber sobre o conteúdo e tiver assistido aos episódios. Caso contrário, a 

mensagem não terá o mesmo impacto e propósito.  

No exemplo da publicação acima sobre The OA é possível encontrar um 

público ativo, aberto a novas produções e um seguidor em potencial de todo serviço 

apresentado pela Netflix. Ele sabe sobre os lançamentos, faz comparações com 

outras séries já vistas – com em um exemplo constatado na fala da Janaína 

Valentim, que cita semelhanças entre Sense 8 e The OA - ambas produções 

originais da empresa. 

A terceira publicação selecionada para análise, datada em 18 de janeiro de 

2017, refere-se ao documentário original Netflix, Abstract: The Art of Design 

(Abstract: A arte do design), que relata histórias e ideais dos designers mais 

inovadores e criativos em diferentes áreas e mostra como os seus trabalhos 

influenciam todos os aspectos do cotidiano.  

De acordo com a crítica feita no site “Designamador”,   

 

Um ponto positivo para o documentário Abstract: A arte do design é 
desmitificar o design. Sabemos que pelo menos no Brasil, o designer é visto 
com um certo distanciamento. E o documentário consegue mostrar que o 
design é algo simples e importante, e que grandes empresas vivem de 
design.

18
 

 

                                                           
18

 Dados obtidos em: https://www.designimador.com.br/abstract-the-art-of-design-analise/. Acesso 

em: 02 out. 2017. 

https://www.designimador.com.br/abstract-the-art-of-design-analise/
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Além disso, o documentário mostra de forma simples e inspiradora como cada 

designer entende o design, como eles pensam e como suas visões são passadas de 

sketches para a realidade.  

O teaser publicado na fanpage mostra cenas de todos os designers, que, no 

caso, são designers gráficos, arquitetos, ilustradores, designers de tênis, carros, 

designers de interiores, entre outros e suas respectivas obras de arte em recortes 

curtos e rápidos, de uma forma intrigante e cativante e fazendo com que gere uma 

curiosidade no espectador ao assistir.  

A postagem foi realizada a partir do uso da figura de linguagem - a 

ambiguidade, que se refere a termos polissêmicos e com mais de um significado. Na 

frase de efeito “Conheça os designers que moldam o mundo à sua volta”, a palavra 

moldar tem um sentido ambíguo uma vez que designers utilizam molduras e criam 

moldes de diversas formas em suas obras artísticas. Da mesma maneira, 

apresentam no cotidiano, nas ruas, etc., uma arte que “molda” a forma de ver e 

interpretar novas experiências.  

A imagem abaixo ilustra a divulgação do documentário Abstract: A arte do 

design: 
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Imagem 24: Postagem Netflix 18 de janeiro 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Nos comentários da postagem, dois usuários relatam seus agradecimentos e 

elogiam a Netflix pela consideração ao expor maiores informações e exibir histórias 

sobre sua profissão, o design. A empresa responde fazendo uso do argumentum ad 

populum ao utilizar o sentimento de carinho vindo dos enunciatários com a mesma e 

exaltando que fica convencida após tantos elogios.  

Já no segundo comentário (Imagem 25), a Netflix faz uso da figura de 

linguagem - a comparação, que, de acordo com Fiorin, “quando se faz comparação, 

não se toma o objeto em si, expondo suas características ou suas funções, mas 

escolhe outro objeto mais conhecido e se fazem aproximações entre eles” (FIORIN, 

2015, p. 122). Com isso, quando a empresa ressalta que suas produções de 

conteúdos são únicas, bonitas e versáteis para o público, considera-se que a mesma 

também seja uma designer, o que causa maior intimidade com os usuários e cria um 

forte poder persuasivo. 
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Imagem 25: Comentários da postagem

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

A quarta publicação analisada, datada em 25 de janeiro de 2017, corresponde 

à divulgação do seu primeiro reality show de competição, o Ultimate Beastmaster 

Brasil, onde atletas do Brasil e outros cinco países (Alemanha, Japão, Coreia do Sul, 

EUA e México) disputam para ver quem finaliza a prova e ganha o prêmio de 50 mil 

dólares. As competições são formadas por um trajeto com obstáculos desafiadores.  

O teaser apresentado pela Netflix exibe cenas de tensão e competitividade 

entre os participantes e suas principais quedas nos obstáculos, além de mostrar um 

dos participantes machucados, o que gera maior interesse e curiosidade ao público.   

A postagem foi feita com o uso da figura de linguagem “implícito”, pois ao 

publicar a frase de efeito “Atletas de várias partes do mundo – e do Brasil – vão 

tentar dominar a Besta”, é possível compreender que o participante da competição 

terá que passar por todos obstáculos e vencer a prova (a “besta”) que tem o formato 

de uma besta, para que assim seja um beastmaster (domador da besta), como 

apresenta a imagem a seguir: 
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Imagem 26: Postagem Netflix 25 de janeiro 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

O uso das palavras “sangue”, “suor” e “tombos espetaculares” foi 

propositalmente inserido para que assim houvesse uma sensação de perigo e 

adrenalina e para criar a conexão com o conteúdo do reality show, que é formado 

por adventos como esses.  

A Netflix procura em todos os momentos apresentar-se de forma prestativa e 

eficiente. A sua Brand Persona nessa postagem foi construída a partir de uma forma 

informal e direta, como por exemplo na resposta do comentário dessa postagem, 

onde um usuário questiona a frequência de exibição dos episódios e a mesma 

responde claramente dizendo: “Tudo de uma vez! Chega dia 24 de fevereiro!”, como 

mostra a imagem a seguir: 
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Imagem 27: Comentários da postagem  

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

No segundo comentário, o usuário Rafael Afonso enobrece a Netflix e seu 

catálogo variado para todos os perfis e estilos e a produtora responde com a 

presença do argumentum ad populum, que apela para o sentimento coletivo de 

lealdade e pró atividade da empresa para com o seu público. 

A outra postagem analisada é datada em 30 de janeiro de 2017. Nela, a 

Netflix convidou alguns dos principais atores das séries originais para relatar, ao 

que, em um primeiro olhar, parecem ser suas primeiras experiências sexuais. O 

texto da postagem diz: “A primeira vez a gente nunca esquece”. É percebido o uso 

da figura de linguagem de “implícito”. E, ao decorrer do vídeo, percebe-se que os 

atores estão na verdade falando sobre a primeira vez que fizeram maratona de uma 

série. Assim, através do humor e utilizando-se do elemento surpresa, a marca 

consegue chamar a atenção dos usuários, despertando curiosidade. Entre as 

análises até aqui vistas, este é o primeiro vídeo institucional da marca. É uma forma 

de aproximar ainda mais os usuários e empresa, pois causa uma identificação com 

os atores. 
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Imagem 28: Postagem Netflix de 30 de janeiro 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Nos comentários, o usuário Da Silva usa da ironia ao agradecer a Netflix por 

ter o ajudado a engordar e dormir tarde depois que ele começou a fazer maratonas. 

A marca responde de forma direta, porém sem esquecer do humor, dizendo que não 

sabe se diz “obrigada” ou “desculpa”. Percebe-se o uso do argumentum ad 

misericordium na resposta, que é um argumento bastante usado na justiça penal, 

pois é aquele que apela para a piedade e também explora o sentimento de culpa e 

simpatia por alguém ou por uma causa. “Nele, ao invés de discutir a tese que 

deveria ser debatida, apela-se para a sensibilidade, para o sentimentalismo. Assim, 

ele não se baseia no fato que está em pauta, mas em intenções, em outras 

situações” (FIORIN, 2015, p. 225). 
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Imagem 29: Comentário da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

O segundo comentário também remete ao vídeo. O usuário Dyosefh diz que 

fez maratona de How to Get Away With Murder de madrugada e que quer os 

episódios novos. A Netflix então responde que a temporada ainda não acabou e que 

ela precisa esperar para colocar outra temporada inteira.   

A Brand Persona da Netflix continua equivalente. Uma pessoa divertida, que 

faz publicações interessantes e sem perder o bom humor. E a Buyer Persona dos 

usuários é similar aos demais previamente analisados. São indivíduos antenados, 

que acompanham as séries e que gostam de fazer maratonas, assim como os 

atores do vídeo. 

A postagem da segunda semana de fevereiro de 2017, datada no dia 08, 

aborda a renovação da série original The OA. O enunciado, que introduz a 

postagem, não apresenta nenhuma figura de linguagem, ela é direta e simples. 
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Imagem 30: Postagem Netflix 8 de fevereiro 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Já foi previamente abordado no presente trabalho a complexidade da série. 

Entende-se quando o usuário Hairton Costa diz: “Pronta para fritar o cérebro e não 

entender nada novamente? Haha”, que ele está sendo irônico, pois sabemos que o 

conteúdo do seriado é de difícil entendimento. Como resposta, a Netflix diz que 

“fritar cérebro” lembra a série Santa Clarita Diet. Ou seja, uma comparação entre 

suas duas produções originais. Ela deixa implícito o tema da série. Quem conhece, 

capta a brincadeira ali feita, pois a protagonista é canibal. 
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Imagem 31: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
O próximo comentário e resposta também são dotados de ironia. Daltony 

Gonçalves disse que não pararia de fazer “movimentos” enquanto a série não fosse 

renovada. Em resposta, a Netflix diz: “Foi você o responsável por essa renovação, 

então! (Brincadeira, mas sério, fãs como você com certeza foram parte disso!)’’. A 

marca brinca com o usuário e, depois, em um tom mais sério, admite que são fãs 

como ele que fizeram a série ser renovada. Como já vimos, esse é um recurso que 

depende do interlocutor para produção de sentido. O usuário fez uso de elementos 

da série, os “movimentos”, que só serão entendidos de forma correta por quem 

assistiu a série. 

A Netflix, como Brand Persona, prossegue sendo a pessoa bem-humorada e 

conectada de sempre. E a Buyer Persona também continua a mesma. Usuários que 

conhecem discutem e esperam por mais conteúdos originais. 

A sétima postagem analisada foi datada em 13 de fevereiro, em relação à 

série Unbreakable Kimmy Schmidt. Trata-se de uma série de comédia em que 

Kimmy, a protagonista, se muda para Nova York depois de ser resgatada de um 

culto apocalíptico. Ela passa então a viver em um mundo que pensava não existir 

mais, onde sua energia e pensamentos positivos são acolhidos. 
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A divulgação de Unbreakable Kimmy Schmidt, contou com um vídeo 

ilustrativo da paródia de Lemonade, single da cantora Beyoncé, que fez parte de um 

dos episódios da série. A frase de efeito criada para a publicação: “Depois de Peeno 

Noir, Lemonade era só uma questão de tempo!”, é classificada como a figura de 

linguagem “implícito” dentro das categorias de argumentação, abrangendo os 

conceitos definidos por Fiorin como: “Aquilo que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo [...] são premissas, opiniões, pontos de vista 

que são considerados evidentes por si mesmos” (FIORIN, 2015, p. 206,208). 

 

Imagem 32: Postagem Netflix 13 de fevereiro 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
O implícito está nas publicações eventuais de conteúdos musicais inseridos 

na série, como o já citado Peeno Noir, que, segundo o site de cultura musical e 

atualidades “Papel Pop”, “é um videoclipe estrelado pelo Tituss, personagem da 
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série, na primeira temporada, que se trata de uma ode ao pênis negro. O resultado é 

simplesmente hilário”. 19 

Presume-se que o público da série já aguarde esse tipo de inserção e criação 

humorística de paródias, o que pode ser constatado na frase: “só uma questão de 

tempo”. Ou seja, o uso desse tipo de conteúdo musical é característico da série. Tal 

recurso linguístico cativa a atenção do usuário, com frases cotidianas e intimistas, 

além de haver um toque de humor, que, assim como a série, chama atenção para a 

produção original. 

Assim como nas postagens anteriores, a Netflix mostra-se como uma persona 

divertida, bem informada e uma seguidora em potencial de todo o conteúdo 

expresso pela produção mencionada, como as referências musicais utilizadas. 

O perfil de Buyer Persona identificado por meio do público que acessou a 

postagem mostra-se descontraído e jovial. As pessoas aparentam possuir intimidade 

com empresa, tratando-a como uma amiga.  

Esse tipo de comportamento é identificado através de comentários (imagem 

33) como o feito pela internauta Hellen Vieira Rocha, que se refere a Netflix como 

"sua linda" e brinca fazendo uso de um trocadilho quando diz: "Tituoncé", que é a 

junção dos nomes Tituss e Beyoncé, então personagem da série que faz a paródia 

exemplificada, com a intérprete da canção original Lemonade. 

 

 

                                                           
19

 Dados disponíveis em: <http://www.papelpop.com/2016/10/terceira-temporada-de-unbreakable-

kimmy-schmidt-pode-ter-continuacao-de-peeno-noir-do-tituss/>. Acesso em: 4 out. 2017. 

http://www.papelpop.com/2016/10/terceira-temporada-de-unbreakable-kimmy-schmidt-pode-ter-continuacao-de-peeno-noir-do-tituss/
http://www.papelpop.com/2016/10/terceira-temporada-de-unbreakable-kimmy-schmidt-pode-ter-continuacao-de-peeno-noir-do-tituss/
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Imagem 33: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

A postagem de 21 de fevereiro (imagem 34), faz referência a mais uma série 

de heróis produzida pela Netflix, o Punho de Ferro, que traz como enredo a história 

de Daniel Rand, que, após anos desaparecido, retorna a Nova York e então luta 

contra o crime e a corrupção utilizando técnicas de Kung-Fu, bem como o poder do 

Punho de Ferro.  

Para a estreia da série, a empresa publicou o trailer da produção e anunciou 

que: “A jornada de Punho de Ferro está prestes a começar”, fazendo menção ao 

conteúdo de algumas temporadas que levariam o espectador a conhecer toda a 

história do herói. 

 Quando, na mesma postagem, a empresa é indagada sobre a próxima 

temporada de Demolidor, outra produção de super-herói urbano lançada pela Netflix, 

a mesma responde fazendo uso implícito: “O Matt tem bastante coisa para resolver 
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com os Defensores esse ano”. A figura de linguagem se encontra no conteúdo não 

expresso explicitamente pela frase, referenciando a próxima série da marca a ser 

lançada, Defensores, que conta com a presença do Demolidor e do Punho de Ferro 

no esquadrão. Matt é protagonista de Demolidor e tal comentário foi direcionado 

para a usuária que assiste o conteúdo em questão e que domina o referencial 

exposto na fala da Netflix. Caso contrário, o diálogo não seria claro. 

No próximo comentário (imagem 35) feito pelo internauta Fábio Pinto Martins, 

que questiona a empresa sobre a data de lançamento de forma ansiosa, pensando 

em cancelar sua viagem de carnaval caso coincidam as datas, a Netflix responde 

recorrendo ao argumentum ad baculum, sugerindo calma e garantindo que a data de 

lançamento não será a mesma do carnaval. 

Analisando a Buyer Persona em questão, constata-se que há novamente a 

presença de um perfil antenado de consumidor, que gosta dos conteúdos divulgados 

pela produtora, acompanha os lançamentos e até cogita deixar outros compromissos 

pessoais para ver os seriados. 

Imagem 34: Postagem Netflix 21 de fevereiro 

 
Fonte: Netflix (2017) 
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Imagem 35 – Comentário da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

A postagem de 27 de fevereiro corresponde à divulgação do filme original 

Netflix, Bright, que se passa em um mundo futurista onde criaturas mágicas, como 

fadas e ogros, convivem entre os humanos. Dois policiais de Los Angeles se 

envolvem em uma profética batalha por território.  

A frase de efeito da postagem: “É isso mesmo: Bright, o próximo filme do Will 

Smith, estreia direto na Netflix”, faz uso do argumentum ad baculum, sendo 

imponente quando diz: “É isso mesmo”, mostrando sua exclusividade na prestação 

de serviços e lançamentos de filmes com atores renomados, como Will Smith.  
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Imagem 36: Postagem Netflix 27 de fevereiro  

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
No comentário de Jhon Francis Miquilino: “Em breve? DEZEMBRO? Se eu 

fizer um filho, hoje, com a minha mulher, ele pega a estreia”, o internauta faz uso da 

ironia para expressar o quão longe está a estreia do filme, falando que há tempo 

suficiente para o nascimento de seu filho, e, inclusive, para que ele possa assistir 

Bright. Quando a Netflix responde “só cuidado pra não assistir ao filme com volume 

muito alto. Muita ação pode acordar o/a pequeno/a e aí já viu... Mas sim, tô avisando 

desde já que tô muito orgulhosa de ser a casa do novo filme do Will Smith”, mais 

uma vez se exalta ao dizer que o novo filme do ator será lançado primeiramente em 

sua plataforma online, sendo brincalhona com o usuário.  

Já no segundo diálogo, a empresa responde Maurício Monteiro, dizendo: 

“Não é que ele vai sair dos cinemas e chegar rapidinho na Netflix. Ela vai estrear NA 

NETFLIX. A estreia vai ser pro mundo todo, ao mesmo tempo, pra assistir quando e 

onde quiser. E no aparelho que quiser. Bright é mais um filme original Netflix”. Na 

frase, há o uso do recurso linguístico ao se falar em lugares específicos, que, 
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segundo Fiorin (2015, p. 203) enunciam verdades que se colocam como 

incontestáveis, quando afirma, então, que o filme não vai sair do cinema e ir direto 

para a casa das pessoas, mas vai estrear em sua plataforma, tornando isso uma 

contestação de um fato futuro.  

Imagem 37: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

E, mais uma vez, a empresa expressa uma persona amigável, bem-humorada 

e bem informada, interagindo com o público que também permanece com a Buyer 

Persona, participativa, bem informada e aberta a novos conteúdos.   

A publicação datada no dia 6 de março de 2017 (imagem 38) refere-se a série 

original Netflix: Grace And Frankie, que relata a história de duas senhoras, Grace 

(Jane Fonda) e Frankie (Lily Tomlin), que estão entrando na 3ª idade e são 

surpreendidas com a notícia de que seus respectivos maridos estão apaixonados 

um pelo o outro e querem se casar. Com isso, as duas, que antigamente eram rivais, 

percebem que precisam do apoio e da amizade uma da outra, e, a partir disso, 

abrem um negócio de produtos eróticos e fazem com que uma nova comédia seja 

produzida. 
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A postagem do teaser na fanpage é composta pela seguinte frase de efeito 

“Aos 70 anos você pode acabar descobrindo que a sua melhor amiga e futura 

parceira de negócios é a pessoa que você mais odiava” e foi realizada a partir do 

uso da figura de linguagem “implícito”, pois deixa subentendido que muita coisa 

pode acontecer até chegar na 3ª idade - ou na própria fase - e que podem acontecer 

surpresas. 

Imagem 38: Postagem Netflix 6 de março 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Nos comentários da publicação (imagem 39), dois usuários relatam que 

amam a série e agradecem à Netflix pela criação e produção da mesma. A empresa 

responde usando o argumentum ad populum, apelando ao sentimento de amor e 

carinho e afirmando que também ama as personagens e a série. 
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Imagem 39: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

A próxima publicação analisada é datada no dia 13 de março de 2017 e 

refere-se à série original Netflix: Desventuras em Série, que foi produzida com base 

nas obras literárias de Lemony Snicket e que, de acordo com o site Adoro Cinema, 

conta a seguinte história: 

 

Os órfãos Baudelaire são três irmãos muito inteligentes; Violet é a mais 
velha, Klaus é o irmão do meio e Sunny é a mais nova, com três anos. 
Quando seus pais morrem, eles passam a morar com diferentes tutores, e o 
primeiro é Conde Olaf, que irá tentar roubar a enorme herança deixada 
pelos pais.

20
 

 

Na postagem publicada na fanpage (imagem 40), uma carta para os usuários 

da Netflix é feita pelo autor que, ao longo de toda a divulgação da série, de forma 

irônica, trata o conteúdo como uma produção trágica e deprimente, visto que os 

protagonistas passam por inúmeras situações tristes e difíceis ao tentarem ser 

adotados. Com isso, na carta, ele relata que infelizmente haverá uma segunda 

                                                           
20

 Dados obtidos em: http://www.adorocinema.com/series/serie-18416/. Acesso em: 18 out. 2017. 

http://www.adorocinema.com/series/serie-18416/
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temporada, que as pessoas até mesmo fizeram maratona assistindo aos episódios e 

que, por conta disso, a Netflix foi encorajada a produzir mais.  

A frase de efeito “Sinto muito em dar essa notícia, mas a segunda temporada 

de #DesventurasEmSérie vai sim acontecer”, é feita a partir da figura de linguagem 

“ironia” também, pois, na verdade, a empresa não se sente mal em fazer outra 

temporada e sim o contrário.  

 

Imagem 40: Postagem Netflix 13 de março

 
Fonte: Netflix (2017) 
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Nos comentários da publicação (imagem 41), a Netflix não se pronunciou. O 

usuário Guilherme Gusmão marcou outras usuárias e utilizou da figura de linguagem 

“ironia” ao mencionar que a série está sendo renovada e diz que isso é uma notícia 

muito triste. Isso mostra que a Buyer Persona nessa publicação é ciente do 

conteúdo da série e de todos os detalhes por trás da trama.  

Imagem 41: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
A postagem datada em 22 de março de 2017, refere-se à estreia do filme 

original Death Note. Segundo o site Adoro Cinema21, o filme trata de: 

 

Um estudante brilhante que, um dia, encontra um caderno que 
repentinamente cai do céu. Trata-se do Death Note, que permite ao seu 
portador matar qualquer pessoa que conheça a partir da mera anotação do 
nome do alvo numa de suas páginas. Sob a influência de Ruyk (Willem 
Dafoe), o dono do caderno, Light passa a usá-lo para eliminar criminosos e 
pessoas que escaparam da justiça. A súbita onda de assassinatos faz com 
que ele seja endeusado por muitos, que o apelidaram de Kira, mas também 
atrai a atenção de um enigmático e também brilhante detetive, chamado L 
(Lakeith Stanfield). 

 

 

 
 

 
 

                                                           
21

 Dados obtidos em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146323/>. Acesso em: 10 set. 2017. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146323/
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Imagem 42: Postagem Netflix 22 de março 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

O texto do enunciado diz: “Como usar: 1- O ser humano cujo nome está 

escrito neste caderno morrerá”. A Netflix utiliza o implícito, pois ela nos apresenta 

apenas uma forma de usar o caderno. Nos comentários, o usuário Felipe Couto diz: 

“Netflix, vou escrever no caderno: Minha vida social. Daí fica mais fácil, né? 

Kkkkkkkk” Percebe-se aqui o uso da figura de linguagem “implícito”, com humor e 

alusão ao texto da postagem. Pois só entenderá quem conhece o tema da série.  

Como resposta a marca faz uso do argumentum ad baculum: “Não esquece 

de especificar: ‘Minha vida social - morta por ficar trancado assistindo Netflix dia e 

noite’.”. Percebe-se que a Netflix induz o enunciatário a aceitar uma sugestão. No 

segundo comentário é inexistente figura de linguagem e a resposta é simples e 

direta. O usuário Su Claudino apenas pergunta: “Netflix, porque não temos mais 

shadowhunters??? Série maravilhosa. E a marca responde: “A série está em hiato. 

Volta em breve!’’. 
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Imagem 43: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Em relação a Brand Persona, a Netflix continua sendo uma pessoa antenada, 

irreverente e brincalhona. E a Buyer Persona é o usuário que assiste tudo e quer 

cada vez mais conteúdo, mesmo não tendo tempo para assistir tudo e “matar’’ sua 

vida social. 

A próxima postagem analisada é datada em 31 de março de 2017. Nela, é 

apresentado um vídeo sobre a série original 13 Reasons Why, que relata a história 

de uma jovem que comete suicídio, mas, antes disso, faz gravações em fitas 

cassetes contando o porquê e expõe as pessoas que a motivaram a cometer tal ato. 

 O texto da publicação diz: ‘'Por que uma menina morta mentiria?’’. 

Percebemos, então, o uso da figura de linguagem “implícito”. Pois o sentido total só 

vai ser entendido depois que a pessoa assistir ao seriado. No vídeo, é possível ver a 

protagonista da série narrando alguns acontecimentos que a motivaram cometer 

suicídio. Logo, o vídeo faz alusão ao texto principal da postagem, deixando em 

aberto se a personagem principal estaria mentindo sobre tais eventos. 
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Imagem 44: Postagem Netflix 31 de março 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

No primeiro comentário, feito pela usuária Luana Bortoncello, é percebido o 

uso do Argumentum Ad Populum. Ao dizer: ‘'Eu tô na faculdade e só penso em 

terminar de assistir. POR QUE NETFLIX? POR QUÊ?’’, ela está apelando para o 

sentimentalismo. A Netflix responde: ‘'Aviso logo, se acabar de assistir tudo hoje, 

não vem me pedir segunda temporada amanhã!’’. É visto o uso do Argumentum Ad 

Baculum, que apela para a força e recorre a uma ameaça.  

No segundo comentário, o usuário Rafael Donario marca uma garota com o 

mesmo nome da protagonista da série. Ou seja, o comentário contém o uso da 

figura de linguagem implícito. Pois, em um primeiro momento, não sabemos que a 

protagonista se chama Hannah Baker. Em resposta, a Netflix se mostra surpresa ao 

saber do fato. 
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Imagem 45: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

A Buyer Persona se mostra antenada e viciada em séries, como pode-se 

constatar no primeiro comentário onde a pessoa não pensa e faz mais nada além de 

querer ficar em casa assistindo filmes e séries. Já a Brand Persona continua sendo 

a mulher divertida, as vezes irônica e presente nas redes sociais. 

A postagem de 3 de abril de 2017 (Imagem 46) é o trailer oficial de mais uma 

série da Netflix. Girlboss, que é uma série cômica e que tem como enredo a história 

de Sophia: uma jovem que não está nada bem após perder seu emprego e receber 

aviso de despejo de seu apartamento até entrar em um brechó e encontrar a jaqueta 

que mudaria o rumo de sua vida.  

Com o intuito de divulgar a nova série e instigar o público a assisti-la, a Netflix 

utilizou em sua frase de efeito o recurso argumentativo “lugares específicos”. No 

momento em que diz “o mundo não está preparado para Sophia. Mas ela chegou 

mesmo assim”, a Netflix se pronuncia de forma imponente e torna a presença de 

Sophia um fato incontestável para seus usuários.  
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Imagem 46: Postagem Netflix 3 de abril 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

No comentário da internauta Drielly Perini (Imagem 47), podemos observar o 

uso do argumentum ad misericordium, quando apela para a piedade e também 

explora o sentimento de empatia da empresa em prol de sua causa, dizendo que se 

não houver mais conteúdos para serem assistidos e ocuparem seu tempo vago, ela 

terá de arrumar um emprego.  A empresa responde de forma bem-humorada, 

pedindo para que a usuária aguente mais algumas “semaninhas”. 

No segundo comentário feito a respeito da postagem, Marina Nania, cobra 

Juliana de não ter devolvido seu livro, que conta a história da executiva Sophia 

Amoruso, na qual a série Girlboss foi baseada. E, novamente, a Netflix responde em 

tom de humor, brincando com a usuária e dizendo: “EITA. Rolou uma pressão ao 

Vivo”.  
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Imagem 47: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

A partir da postagem da empresa e de suas respostas aos usuários, é 

possível perceber sua persona simpática, divertida, imponente e confiante de si e de 

seus conteúdos originais. O seu público-alvo mantém uma persona de usuários 

conectados, bem informados sobre os conteúdos originais e grandes maratonistas 

de séries. 

A postagem com o maior número de comentários da segunda semana de abril 

foi a do dia 10, com a divulgação da Comic Com Experience, CCXP Tour Nordeste, 

que é um evento brasileiro que abrange áreas como: jogos, quadrinhos, filmes e TV. 

Na postagem, a empresa faz referência ao conteúdo da série 13 Reasons 

Why, quando diz que: “agora tem mais 3 motivos para ir pra CCXP”, deixando 

implícito o conteúdo da própria série e a presença dos atores como um bom motivo 

para o comparecimento à feira.  
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Imagem 48: Postagem Netflix 10 de abril 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Nos comentários (imagem 49), as internautas se mostram entusiasmadas 

com a presença dos atores da série na feira, apresentando mais uma vez uma 

persona que está antenada nos conteúdos originais Netflix e fãs dos atores e da 

série, como representado na fala da usuária Maiza Lays: “vaaaaaaaamos, aaaaaah 

Geovana Lorena se tu não assiste, começa a assistir a série e vamo simbora”, 

incentivando a amiga a assisti-la e a comparecer à feira. A empresa responde sendo 

prestativa e informando o dia da presença dos atores, bem como o local onde 

aconteceria o evento. 
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Imagem 49: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

A postagem de 22 de abril de 2017 é mais uma vez sobre Sophia e o 

conteúdo no qual é protagonista, Girlboss. A empresa utiliza, na frase de efeito para 

a divulgação da série, a figura de linguagem “ironia”, ao dizer que “Nada como um 

tapa de realidade entre gerações. O que esperava é que não fosse ser tão literal”. A 

publicação, refere-se a uma cena da série em que Sophia desabafa com uma 

senhora que encontra sentada no banco. Porém, o que ela não esperava, é levar 

literalmente um tapa na cara, um tapa de uma geração que está desapontada com 

essa nova geração de jovens. 
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Imagem 50: Postagem Netflix de 22 de abril 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

No comentário referente à postagem de Girlboss, a internauta Jéssica Lopes 

faz uma reclamação apelando para o sentimentalismo da Netflix e para o sentimento 

de culpa da empresa, em favor de sua causa, utilizando do argumentum ad 

misericordium, quando diz: “A velhinha cortou o barato. Tava refletindo junto com a 

moça e a velhinha estragou tudo”, e a empresa responde, dizendo para a usuária 

que há muito o que se refletir ao longo da série junto com Sophia. Já no segundo 

comentário, Samuel Napoleão faz referência ao estilo punk da protagonista, que é 
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contestadora e irreverente e que preza pela liberdade e foge do estilo clássico para 

se vestir. O internauta faz menção ao conteúdo do vídeo dizendo: “a punk cresceu 

e...” deixando implícito que ao crescer e chegar a vida adulta surgem 

responsabilidades e dificuldades que não haviam antes. 

Imagem 51: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
A persona da Netflix apresenta-se como uma pessoa bem-humorada, 

divertida e brincalhona com suas personagens, bem como amiga de seu público-

alvo. E a Buyer Persona, antenada no conteúdo da série, que faz apelo a empresa 

para mostrar seus gostos e ainda faz brincadeira com as personagens. 

Em 27 de abril, a Netflix divulga o trailer de sua nova série, Dark, e, de acordo 

com o site Omelete22, “a produção acompanha o desaparecimento de duas crianças, 

fato que traz à tona os problemas entre as famílias das vítimas. Porém, de um modo 

misterioso, o acontecimento está conectado a outro evento daquela mesma cidade, 

que ocorreu em 1986.”  

 

                                                           
22

 Disponível em: < https://omelete.uol.com.br/series-tv/noticia/dark-tensao-marca-primeiro-trailer-da-

nova-serie-de-misterio-da-netflix/>. Acesso em: 16 out. 2017.  
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Imagem 52: Postagem Netflix 27 de abril 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

A publicação conta com o uso do argumento de lugar específico, que, para 

Fiorin (2015, p. 203), enuncia verdades que se colocam como incontestáveis. Tal 

argumento é identificado na frase: “Se não for pra te deixar com medo desde já, nem 

faço trailer. Dark, nova série original, em breve!”, a qual evidencia que a empresa só 

faz trailers com conteúdo de suspense ou terror, que deixam o espectador com 

medo e aflito antes mesmo de lançar a série, e, para a tal, isso é incontestável. 

Através da frase de efeito acima é possível perceber que a empresa 

fundamenta sua Brand Persona como uma personagem autoconfiante, bem-

humorada e sempre atenta a tudo o que acontece no universo cinematográfico. 

Na mesma publicação a internauta Maria Luísa de Oliveira marca o namorado 

em um comentário pedindo para que ele assista ao trailer, e, em seguida, a empresa 

responde de forma bem-humorada, e fazendo uso da ironia acerca do conteúdo em 

questão. 

Em seguida, outro espectador comenta a publicação da Netflix, que 

prontamente o responde, utilizando o argumentum ad baculum, de forma bem-



105 
 

 

humorada e deixando a ameaça de uma possível vigia da empresa para com os 

internautas como algo engraçado e intimista, características as quais são presentes 

no perfil da Buyer Persona em análise. 

Imagem 53: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
A próxima publicação analisada é datada em 5 de maio de 2017 e 

corresponde ao vídeo gravado pela Netflix para a volta da série Sense 8, em sua 

segunda temporada. O vídeo apresenta a figura de linguagem “comparação”, a qual 

possibilita estabelecer semelhança entre a realidade desconhecida e a conhecida, 

homologando, assim, dois espaços diversos. 

Ele compara elementos e fatos que acontecem ao redor do mundo durante a 

gravação da série até o lançamento, consistindo em vários eventos, que, ao final, 

anunciam que o fim da espera para assistir a segunda temporada acabou, tudo isso 

advindo de informações adquiridas como um “dossiê” e expresso na frase de efeito 

da publicação. 
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Imagem 54: Postagem Netflix 5 de maio 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
Na mesma postagem, o internauta João Vitor Fernandes faz um elogio à 

Netflix utilizando o argumentum ad misericordium, explorando a simpatia pelo perfil 

da empresa e citando um fator decorrente na série, o cluster, local de conexão 

mental entre os “sensates” que é como são conhecidos os sensitivos da série. A 

produtora o responde fazendo uso do argumento por ilustração, que serve para 

comprovar uma tese, e elencando todos os fatores e ações diárias as quais estão 

presentes na vida do espectador, comprovando que ambos já estão no mesmo 

“cluster”. 

Em seguida, outro internauta comenta a publicação de Sense 8, dizendo que 

finalizou as 16 horas da temporada e pedindo por mais episódios, elogiando também 

as cenas gravadas em São Paulo. Utilizando o argumentum ad populum, a Netflix 

apela para o sentimentalismo e a lealdade ao movimento LGBT representado nas 

cenas que mostram São Paulo, dizendo: “Deu orgulho ver essa cidade que eu amo 

tanto sendo palco de um momento tão importante na vida de um personagem que 

eu também amo, e representando milhões de pessoas que amo ainda mais. Eu não 

vou mentir, quase buguei de amor.” 
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Há então a presença de uma Buyer Persona que não só assiste conteúdos da 

Netflix, como também acompanha “memes” da internet e sabe tudo sobre séries e 

filmes, tornando a comunicação online com a empresa algo mais pessoal e 

direcionado. O mesmo ocorre com a Brand Persona da produtora, que se manifesta 

em sua fanpage, de maneira bem-humorada, adentrando em assuntos os quais 

domina e que sabe exatamente o que seu público procura. 

 

Imagem 55: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
A próxima postagem é de 7 de maio do mesmo ano, na qual a empresa faz 

uso do argumento de lugar específico para comprovar que a volta da série original 

“13 Reasons Why”, é um motivo para comemoração no domingo de manhã, data da 

publicação. 
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Imagem 56: Postagem Netflix 7 de maio 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Nessa mesma postagem, a Netflix responde à internauta Joana D’arc, que 

confirma ter sido para ela a melhor notícia do domingo e que espera mais 13 fitas, 

ou seja, faz menção direta ao conteúdo da série, os então “13 porquês”, os quais a 

personagem apresenta para se sentir mal a ponto de cometer o suicídio. Cada um 

desses “porquês” é gravado em uma fita. Há então, novamente, a presença da figura 

de linguagem “implícito”, que não deixa claro o porquê das 13 fitas citadas pelo 

internauta. 

Em seguida, a produtora responde o comentário fazendo uso do argumento 

de lugares específicos, concluindo que seu conteúdo é realmente bom e que a 

próxima temporada será tão boa quanto, visto que ela confia em sua própria 

produção. 
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Imagem 57: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
Nesse caso, temos uma persona interessada, confiante e positiva em seu 

relacionamento com o público, que demonstra interesse também e vê a Netflix como 

uma amiga. A mesma, por outro lado, se porta de maneira amigável e pronta para 

atender a expectativa de seu público alvo. 

A próxima publicação selecionada para análise, datada em 18 de maio de 

2017, refere-se ao filme original Netflix, Okja, que, de acordo com o site “Cinema 

Com Rapadura”, relata a seguinte história:  

 

Em um prólogo didático, Lucy Mirando (Tilda Swinton, de “Doutor Estranho”) 
anuncia que sua empresa descobriu uma nova espécie animal, conhecido 
como “superporco”, encaminhando vinte e seis exemplares para serem 
criados por dez anos em diversos países ao redor do mundo – um deles, a 
fêmea Okja, que vai para a Coreia do Sul. Após esse período, participarão 
de um concurso que escolherá o melhor. Quando a data chega, a jovem 
Mikha (Seo-Hyun Ahn, de “A Empregada”), criadora de Okja junto com seu 
avô, não aceita perdê-la, estando disposta a enfrentar o que for necessário 
para manter Okja em sua companhia.

23
 

 
 
 

                                                           
23

 Dados obtidos em: http://cinemacomrapadura.com.br/criticas/453454/okja-2017-uma-fabula-sobre-

uma-verdade-indigesta/>. Acesso em: 12 out. 2017. 

http://cinemacomrapadura.com.br/criticas/453454/okja-2017-uma-fabula-sobre-uma-verdade-indigesta/
http://cinemacomrapadura.com.br/criticas/453454/okja-2017-uma-fabula-sobre-uma-verdade-indigesta/
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A postagem do trailer do filme na fanpage (Imagem 58) é composta pela 

seguinte frase de efeito: “Até onde você iria para salvar seu melhor amigo? #Okja” e 

foi realizada a partir o uso do argumentum ad populum, recorrendo ao sentimento de 

lealdade do público com seus amigos e fazendo ligação ao conteúdo do filme. 

Imagem 58: Postagem Netflix 18 de maio 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
Nos comentários da postagem, a usuária Gabi Portes afirma que a Netflix não 

a deixa ter vida social, já que ela não para de assistir aos conteúdos dizendo: 

“Depois me perguntam pq não tenho vida social, Netflix não deixa!!!”. A empresa 

responde fazendo uso da figura de linguagem “ironia” (Imagem 59), pois finaliza 

dizendo de forma humorada que são “apenas” algumas horas do final de semana e 

da vida da usuária que são consumidas assistindo séries e filmes da Netflix e que 

ela não se responsabiliza. 

Já no segundo comentário, o usuário Augusto Campos diz que gosta muito da 

atriz que atua no filme e a Netflix responde usando o argumentum ad populum, 

recorrendo ao sentimento de carinho e simpatia para relatar que também gosta 
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muito dela ao dizer que ela já faz parte da “família” por participar de outras 

produções originais como o filme War Machine. 

Imagem 59: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
A publicação datada em 25 de maio de 2017 também foi analisada e 

corresponde à divulgação da série animada original Castlevania, que é inspirada na 

franquia de games Castlevania, mais especificamente no Castlevania 3, Dracula’s 

Curse. A sinopse, de acordo com o site “Lugar Nenhum”, diz: “Um caçador de 

vampiros luta para salvar uma cidade situada por um exército de criaturas 

sobrenaturais controladas por Drácula.”24 

Em sua postagem na fanpage (Imagem 60), a frase de efeito foi criada de 

forma simples, clara e direta informando que o conteúdo foi baseado em um 

videogame, que será o conteúdo e sua data de exibição. O teaser apresenta cenas 

curtas e rápidas da história e os momentos mais épicos de luta entre os animes.  

                                                           
24

 Informações obtidas em: < http://lugarnenhum.net/filmes/castlevania-serie-da-netflix-resenha/>. 

Acesso em: 12 out. 2017. 

http://lugarnenhum.net/filmes/castlevania-serie-da-netflix-resenha/
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Imagem 60: Postagem Netflix de 25 de maio de 2017 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Nos comentários da postagem (Imagem 61), um usuário elogia a forma como 

a empresa age em relação aos seus conteúdos originais, sua velocidade de criação, 

a divulgação instantânea e a surpresa que ela gera para seu público. A mesma 

responde usando o argumentum ad populum ao utilizar o sentimento de franqueza e 

humor ao dizer que admite não ser tão boazinha assim sempre, mas que aceita o 

elogio.  

No segundo comentário, o usuário Leandro Fonseca agradece a Netflix por 

produzir um conteúdo considerado por ele nerd, e diz que se orgulha da empresa. A 

Netflix responde utilizando o sentimentalismo do argumentum ad populum, ao 

devolver o carinho com reciprocidade. A Brand Persona, nesse comentário, foi 

construída de maneira informal, com base em um indivíduo carismático, educado e 

sensível. 
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Imagem 61: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
A próxima publicação analisada datada em 30 de maio de 2017 (Imagem 62), 

refere-se à primeira série produzida (e mais conhecida obra original) House of 

Cards, que conta a história de Frank Underwood (Kevin Spacey), líder do Partido 

Democrata dos Estados Unidos, a quem é prometido o cargo de Secretário de 

Estado. Ele não ganha o cargo e se revolta com a “traição”. Com isso, sentindo-se 

passado para trás, ele decide se vingar dos que o traíram e começa a manipular 

tudo e todos para conseguir o que tanto quer. 

A postagem, publicada na fanpage no Facebook, é composta por um vídeo de 

13 segundos onde um dos atores do seriado diz, diretamente para o Brasil: “povo 

brasileiro, isso não é uma competição. Você nunca sabe de onde as pessoas podem 

tirar suas inspirações. Fiquem atentos” e tem uma frase de efeito que diz: “Nós 

criamos o terror”, o que deixa subentendido que, quem assiste a série, 

principalmente no Brasil naquele momento, irá interpretar a frase de forma irônica, 

pois o país está em uma fase de vários escândalos envolvendo corrupções políticas 

e a série aborda casos semelhantes. Dessa forma, é usada a figura de linguagem 

“ironia” para salientar que o Brasil pode tirar inspirações da série para praticar atos 

de corrupção.  
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Imagem 62: Postagem Netflix 30 de maio   

 
        Fonte: Netflix (2017) 
 

Nos comentários da postagem (Imagem 63) não existe interação entre o 

usuário e a empresa, o que indica que, nesse caso, a Brand Persona aparenta ter 

uma atitude diferente das demais, não aparentando ser sociável e interessada nos 

interesses de seu público e tendo um posicionamento diferente quando se trata do 

assunto política, por esse ser um tema bastante polêmico e que pode, de alguma 

forma, prejudicar sua imagem. 
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Imagem 63: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Na postagem do dia 08 de junho de 2017, a Netflix promove a mais recente 

temporada de sua série original Orange Is The New Black. O texto da publicação diz: 

‘'Esperei muito por esse encontro, mas não imaginava que ele seria tão 

maravilhoso’’. Em sequência, é apresentado um vídeo, onde algumas 

subcelebridades estão presas em Litchfield (nome da prisão na série). Inês Brasil, 

Valesca e Narcisa são as protagonistas. O vídeo mantém o mesmo padrão 

humorístico da série, despojado e irreverente. Nele, uma das personagens diz que 

desejou ir presa para não tomar spoilers da nova temporada, que acabou sendo 

roubada e divulgada na internet. 
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Imagem 64: Postagem Netflix 8 de junho 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
É percebido o uso da figura de linguagem “implícito” no texto da publicação. 

Pois, até assistir ao vídeo, não sabemos do que se trata o encontro dito no texto 

principal da publicação. 

O primeiro comentário da publicação é simples e direto. A usuária Ana 

Caroline diz que: “[…] 00:01 eu já estarei na frente da tv’’. Em seguida, a Netflix 

responde: “Isso que é ansiedade! Mas a série estará disponível às 4h da manhã!’’. 

Não é percebido nenhum tipo de figura de linguagem. A marca brinca com a pressa 

da usuária e depois explica que o seriado só estará disponível as 4h da manhã. 

Já no segundo comentário é notório o uso do Argumentum ad Baculum, pois 

a Netflix responde dando uma sugestão ao usuário. Renata Moreira diz: ‘'Cada vez 

que eu vejo um vídeo promocional desses me dá mais vontade de conhecer essa 

série kkkkkk…’’. A empresa então responde: “Acho que tá na hora, hein?”. 
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Imagem 65: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Em relação à Buyer Persona, é visto que os usuários se mantêm antenados, 

conhecedores dos conteúdos e participativos. Enquanto isso, a Brand Persona 

também preserva sua essência bem-humorada e inteligente nos comentários e 

postagens. 

A próxima postagem a ser analisada é datada no dia 14 de junho de 2017. 

Ela apresenta um trailer da mais nova série original, Friends From College. O 

seriado, segundo o site “Adoro Cinema”, conta a história de um grupo de amigos de 

Harvard formado por Ethan, Lisa, Sam, Nick, Max e Marianne, que se reencontram e 

possuem em torno de 40 anos. Enquanto matam as saudades, eles voltam a ter a 

idade mental dos jovens universitários que não são mais. 

Na publicação percebemos o uso da figura de linguagem “implícito”. Pois só é 

alcançado total entendimento do enunciado depois de assistir ao vídeo.  
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Imagem 66: Postagem Netflix 14 de junho 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Nos comentários, a usuária Bruna Campos pede para a Netflix colocar a série 

Cold Case no catálogo. E, no segundo comentário, o usuário Luiz Rodrigo diz: ‘'Só 

assisto se a Netflix prometer não cancelar essa serie depois de uma temporada 

impactante e surpreendente…’’. Esse é um dos casos raros onde a Netflix não a 

respondeu nenhum dos comentários. A Buyer Persona continua a mesma, 

interagindo e antenada nos conteúdos. Por outro lado, dessa vez, a Brand Persona 

deixou de ser uma pessoa participativa e não respondeu aos comentários feitos.  

Ao longo das análises, percebemos que a Netflix evita responder comentários 

onde os usuários perguntam sobre novas temporadas de uma outra série não 

relacionada à postagem. Talvez por se tratar de algo muito repetitivo. O último 

comentário não foi respondido pois a empresa não pode dar certeza de que alguma 

produção sua não irá ser cancelada. 
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Imagem 67: Comentários da Postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
Na postagem do dia 21 de junho de 2017, a Netflix nos apresenta um trailer 

do filme original O Mínimo para Viver. Segundo o site Café com Filme25:  

 

Relutantemente, uma jovem com anorexia aceita um tratamento alternativo 
e acaba conhecendo outros pacientes que enfrentam transtornos 
alimentares. A garota acaba embarcando em uma emocionante jornada de 
autodescoberta em um grupo liderado por um médico pouco convencional. 

 

No texto principal da postagem é percebido o uso da figura de linguagem 

“implícito”. Pois, em uma primeira leitura, o texto não é entendível. Apenas depois de 

assistir ao trailer que os usuários serão capazes de assimilar o texto ao vídeo.  

 

                                                           
25

 Informações obtidas em: <http://www.cafecomfilme.com.br/filmes/o-minimo-para-viver>. Acesso em: 

11 out. 2017. 

http://www.cafecomfilme.com.br/filmes/o-minimo-para-viver
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Imagem 68: Postagem da Netflix 21 de junho 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

O primeiro comentário é simples e direto. A usuária Winny Neto diz: “Olha, 

amigue, mais um tema interessante pra tratar com teus alunos!’’. E a Netflix 

responde: ‘'Tá bonito de ver as pessoas marcando professores, e falando como eles 

abordam esses temas com os alunos, em sala de aula, importantíssimo!’' Não existe 

nenhum tipo de figura de linguagem presente nesses comentários. Já no segundo 

comentário o usuário Mateus Junior diz: ‘'Para Netflix, pode parar já, devolve minha 

vida social’’. E usando-se da ironia, a Netflix brinca: Um filmezinho não vai acabar 

com a vida social, vai? É claro que tem Okja também, e Glow nessa sexta, Downton 

Abbey acabou de entrar, e tem Orphan Black, Shadowhunters, ok ok entendi seu 

ponto’’. 
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Imagem 69: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 
A Buyer Persona permanece a mesma, especialmente em comparação as 

outras análises. Os usuários que comentam participam e querem cada vez mais 

conteúdos para consumir. Pode-se também dizer que Brand Persona continua 

sendo uma pessoa divertida e atenciosa.  

A próxima publicação estudada traz a exposição do último episódio da série 

Sense8, fazendo o uso implícito na frase de efeito criada (Imagem 70). Ao citar 

“Aconteceu!”, a Netflix deixa por dizer que havia expectativas por parte dos 

espectadores para com a série, ou seja, o então episódio final, era esperado. 
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Imagem 70: Postagem Netflix 29 de junho 

 
Fonte: Netflix (2017) 

 

Ainda na postagem de 29 de junho, a espectadora Jaqueline Custodio, apela 

para o argumentum ad misericordium, usando o sentimento de piedade para 

convencer a produtora de que só mais um episódio não seria o suficiente para se 

despedir da série. Em decorrência disso, a Netflix a responde de maneira divertida, 

usando o argumento por analogia, que, de acordo com Fiorin (2015, p.191), tem um 

forte poder persuasivo, pois, nele, utiliza-se o que é conhecido para entender o que 

não se conhece.  

A analogia presente na fala da Netflix: “O famoso dá uma tromba quer a 

Ganesha inteira né”, ocorre a partir da comparação com o dito popular “Dá a mão e 

quer o braço”, que significa insatisfação. Ou seja, a pessoa recebe algo, mas não se 

sente satisfeita e pede por mais. No caso da fala da empresa, ela cita Ganesha, 
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deus Hindu da sabedoria, com quatro braços, corpo de ser humano e cabeça de 

elefante. 

Na próxima resposta da Netflix (imagem 71), consta a presença do argumento 

de lugares específicos, de modo que ela anuncia como verdade absoluta o fato de 

Sense8 ser incrível, ou seja, a empresa não tem dúvidas disso, atribuindo então 

qualificação para si ao interagir com a internauta Ana Claudia Sartorelli, que 

agradece a criação do último episódio e elogia a procedência da série. 

A comunicação existente entre empresa e consumidor se dá a partir de uma 

relação divertida e próxima, repleta de referências sobre os universos em comuns 

para ambos, mostrando a Netflix como uma empresa atenta e cuidadosa quanto aos 

desejos de seus clientes e um espectador antenado e que vai até a empresa em 

busca de coisas novas. 

 

Imagem 71: Comentários da postagem 

 
Fonte: Netflix (2017) 
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4.3 Uma jogada de mestre: Como a Netflix cativa seu público na web 

 

A partir das análises das postagens selecionadas, foi possível observar que 

os tipos argumentativos mais recorrentes utilizados pela Netflix são: argumentum ad 

populum, argumentum ad baculum e as figuras de linguagem “implícito” e “ironia”. 

O argumentum ad populum é aquele que apela para os sentimentos do 

auditório, sendo eles positivos ou negativos, com o intuito de convencer e seduzir o 

público, o que torna seu uso condizente com os objetivos da Netflix, como 

apresentado nas postagens e nos comentários em que a empresa responde aos 

usuários demonstrando carinho e dedicação com o público e com as séries e filmes 

produzidos.    

Já o argumentum ad baculum apela para a força, convencendo o enunciatário 

a partir de uma ameaça ou proibição, que ocorre muitas vezes também com uso do 

humor. A empresa utiliza desse argumento a fim de evidenciar a sua eficácia 

enquanto prestadora de serviços e sua autoridade quanto ao assunto de domínio, as 

então séries e filmes. Ela utiliza desse recurso, por exemplo, em postagens onde 

ameaça o público de forma bem-humorada para que eles não deixem de assistir o 

conteúdo apresentado. 

Quanto ao uso das figuras de linguagem mais utilizadas ao longo da análise, 

constatou-se a presença do implícito como importante recurso linguístico nas 

postagens da Netflix. Foi identificado um perfil dinâmico, bem-humorado e ciente de 

tudo o que ocorre por trás do universo das séries e filmes, ou seja, a empresa porta-

se, mais uma vez, como autoridade no assunto.  

Ao usar o implícito em suas publicações online, ela deixa evidente que 

entende do assunto abordado e tem certeza de que seu público também, visto que o 

conteúdo é direcionado para o espectador das possíveis séries e filmes, o que 

proporciona muitas vezes humor. Mesmo quando o público não domina o tema, 

gera-se curiosidade, interesse e engajamento.    

A outra figura de linguagem mais citada é a ironia, definida por Fiorin (2015, p. 

221), como um recurso aplicado com intuito de desestabilizar o adversário, gerando 
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riso no auditório. Esse recurso depende da interpretação do enunciatário para 

produzir sentido. Dessa forma, a Netflix faz uso desse bi direcionamento de discurso 

a fim de gerar maior engajamento, visto que a maioria dos usuários são jovens e 

aderem a esse tipo de comunicação coloquial. 

 Nos comentários, o argumento mais utilizado foi também o argumentum ad 

populum, tendo em vista que os usuários das redes sociais têm o hábito de relatar e 

expor seus sentimentos ao público e empresa. 

 A figura de linguagem mais utilizada, por sua vez, novamente foi a ironia. É 

notório que o público utiliza desse recurso de forma bem-humorada, para manter um 

relacionamento direto com a empresa, a qual se porta da mesma forma para se 

comunicar com o espectador de maneira espontânea e bem-humorada. Há, então, a 

presença de uma comunicação diferenciada e direcionada, Ou seja, a Netflix 

percebeu o perfil do público brasileiro e o cenário social onde ele se encontra, 

usando, por exemplo, a seu favor, os “memes” que circulam pela internet. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em 1981 os primeiros videocassetes chegam ao Brasil e tornam-se objetos 

de luxo para muitos brasileiros de classe média. De acordo com Caputo e Meireles, 

apud Silva et al, (2010, s/p),1986 o número de aparelhos aumentou e cerca de 

200.000 unidades nacionais foram produzidas, sendo que esse valor correspondia a 

apenas um terço das vendas. O restante era fruto de contrabando.  

A partir de então as pessoas passaram a escolher os filmes e a hora que 

preferiam assisti-los. Com essa mudança de hábitos, surgiram as videolocadoras, 

que começaram pequenas e, em 1991, já contavam com 8.000 estabelecimentos de 

tal segmento no mercado. 

Os hábitos dos consumidores continuaram mudando ao longo dos anos e o 

que começou com uma ida à videolocadora, escolhendo filmes em caixas para VHS 

para posteriormente ver sua reprodução em aparelhos televisivos, passou a ser uma 

atividade intimista, muitas vezes através de computadores portáteis e com acesso à 

internet, quando, como e aonde o espectador desejar. 

Foi assim que o serviço de streaming realizado pela Netflix popularizou-se e 

mudou o hábito do consumidor, que agora pode ter acesso ao conteúdo que desejar 

sem sair de casa, fazendo uso da internet. A partir disso, surgiu a necessidade de 

estudar as formas de relacionamento entre a empresa e esse novo consumidor, que 

se encontra ativo nas redes sociais e aberto a novos conteúdos. 

Ao longo da pesquisa constatou-se que esse relacionamento se dá de 

maneira espontânea e intimista, através das publicações na fanpage da marca, que 

encontrou uma forma de entrar em contato direto com seu espectador, mostrando 

conteúdo e entendendo as necessidades e hábitos desse consumidor. 

É possível analisar o perfil da Netflix no Facebook através de sua Brand 

Persona. Existe, então, uma junção de características de personalidade, atitudes e 

conceitos que a marca possui e utiliza em seu discurso para conectar-se ao 

cotidiano dos usuários.  

A empresa está presente em inúmeros países, e, para atender as demandas 

sociais e culturais de cada lugar, ela adapta sua comunicação nas redes sociais. No 
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Brasil, isso ocorre de maneira criativa e despojada, onde a Netflix se porta como 

uma autoridade na área, especialmente quando o assunto é o universo das séries e 

filmes. Ela torna-se a personificação de uma mulher inteligente, simpática, criativa, 

bem-humorada e que sabe tudo sobre o que diz respeito às suas produções e aos 

interesses de seus usuários, independentemente de gênero, idade ou classe social. 

Outro fator pertinente para o estudo foi a classificação da Buyer Persona, 

importante estratégia de Marketing, que Avelino (2017, s/p) define como sendo: “um 

perfil semificcional que representa o cliente ideal de uma empresa, criada para 

ajudar seu negócio a compreender melhor quem é o cliente e do que ele precisa”. 

A Buyer Persona presente na análise das postagens refere-se ao perfil de um 

público com hábitos e necessidades específicas. Trata-se de um consumidor 

afeiçoado por séries e filmes, que passa horas assistindo conteúdo online e, ao final, 

procura por mais episódios, novos conteúdos e está sempre participativo na internet. 

Ao mesmo tempo, é um público crítico em relação a qualidade dos conteúdos, prazo 

de exibição e ao cancelamento inesperado das séries que acompanha.   

Partindo dessas características, notou-se a criação de uma relação intimista e 

afetiva entre a produtora de conteúdos e o espectador. Surge então o engajamento 

entre ambas as partes, que para Recuero apud Souza (2016, p. 38), "é uma 

decorrência do envolvimento das pessoas entre si e com a marca como persona. É 

a construção de laços mais fortes, de capital social naquele espaço e naquela rede."  

Para Damacena e Marra (2012, s/p), clientes engajados contribuem 

positivamente com a empresa a longo prazo, sendo fontes de conhecimento e 

aprimoramento e ajudando com a criação de novos produtos e com a modificações 

de outros já existentes. 

Ao longo da pesquisa foi possível constatar, por meio de imagens, estudos e 

amostras, que a criação de uma persona para a marca torna sua comunicação com 

o espectador mais próxima e pessoal, através de curtidas, compartilhamentos e 

comentários na fanpage do Facebook. Esse traço comunicacional é uma tendência 

usada por algumas marcas para atrair o público de uma maneira diferenciada e é 

uma característica do Inbound Marketing, que é, como visto anteriormente, cativar o 
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público alvo através de conteúdo e levá-lo até a empresa, diferente do Outbound 

Marketing, que vai até o consumidor para divulgar a marca. 

Empresas como o Ponto Frio também fazem uso dessa estratégia, 

conversando com o espectador de maneira criativa e divertida. A marca se relaciona 

com os internautas principalmente através da rede social Twitter, de maneira 

espontânea e pessoal, tratando-os como amigos com interesses em comum, como 

por exemplo, o gosto por pipoca, questionado em uma de suas publicações na rede 

social em questão. A empresa responde o internauta José Dion, que a questiona 

sobre ter passado um bom feriado e a convida para ver séries e comer pipoca, caso 

ela goste, e, em seguida, a mesma diz de maneira brincalhona, que todos amam 

pipoca. 

A metodologia utilizada para análise contribuiu de forma efetiva para a 

identificação do diferencial da marca em seu relacionamento com o espectador, visto 

que o uso das amostras coletadas permitiu analisar diretamente o objeto, visualizar 

de que maneira a empresa e o público se portam na rede social e como isso afeta 

sua relação, expressa pela quantidade de curtidas, comentários e 

compartilhamentos. Esses fatores, em todos os exemplos, foram altos, dependendo, 

em alguns casos do conteúdo divulgado e se dividindo, assim, entre aqueles que 

mais chamam atenção do público e os que menos o atrai. Consegue-se, assim, 

consequentemente, o número de engajamento, que hora aumenta, hora diminui.  

Constatou-se então que conhecer e entender de maneira clara e abrangente 

os interesses e hábitos dos consumidores, torna o relacionamento com a empresa 

mais espontâneo e efetivo e é dessa forma que a Netflix se faz presente nas redes 

sociais, integrando bom-humor e conteúdo para se comunicar com seu público alvo. 
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