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Resumo  
 
Este artigo tem como objetivo analisar o impacto causado pela inserção da Netflix no 
mercado audiovisual, bem como seu formato de negócio, identificando assim uma nova 
tendência de mercado a partir do conceito da Cauda Longa. Como procedimento 
metodológico, a pesquisa é de natureza quantitativa, do tipo descritiva. As técnicas de 
investigação utilizadas foram a  pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, seguida 
de pesquisa de campo por meio do levantamento (survey), aplicando-se um questionário 
a uma amostra de assinantes do serviço da Netflix. Como resultado, foi identificado que 
há uma alteração no consumo de audiovisual entre os usuários Netflix com o aumento 
de volume de conteúdo assistido, mas com redução de consumo em outras mídias de 
comunicação de massa.  
 
Palavras-Chave: Netflix. Mercado Audiovisual. Serviços de Streaming. 
 
Abstract  
The objective of this article is to analyze the impact caused by Netflix's insertion in the 
audio-visual market, such as it's business structure, identifying a new market trend from 
The Long Tail concept. As methodological procedure, this research is quantitative, 
descriptive type. The research techniques used were literature and documentary 
research, followed by field research through the survey, applying a questionnaire to a 
sample of the Netflix service subscribers. As a result, it was identified that there is a 
change in audio-visual consumption among the Netflix users with an increased volume of 
watched content but with a reduced consumption of other mass communication media. 
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INTRODUÇÃO  

 

O mercado audiovisual sofreu muitas transformações nos últimos anos, principalmente 

com a popularização da internet e sua cultura de redes. Segundo Morin (1962), o 

consumo de produções audiovisuais é uma das principais fontes de lazer do ser humano 
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moderno. Seguindo esse pensamento, a cultura de massas está presente em nosso 

cotidiano e qualquer alteração no mercado do entretenimento é de interesse público. 

 

Diante desse contexto, a Netflix é um marco deste momento de constantes mudanças 

junto dos demais serviços de streaming e representa uma nova dinâmica dentro desse 

universo. 

 

Os serviços de streaming oferecem um acervo de produtos midiáticos. No caso da 

Netflix os produtos são filmes, documentários, séries e apresentações em forma de 

vídeo que são acessados pelo usuário que tem utilização ilimitada, diante do pagamento 

de uma mensalidade. Este modelo de distribuição digital aumenta o número de clientes 

potenciais e reduz o tempo de busca, facilitando o consumo e, dessa forma, expandindo 

o mercado (ANDERSON, 2006). 

 

Anderson (2006) diz que o surgimento da internet amplia as opções de consumo além 

das limitações físicas das prateleiras. Assim, os consumidores reagem aumentando o 

consumo. Apesar desse novo modelo de negócios facilitar o acesso aos produtos 

audiovisuais, o mercado recebe essa mudança com resistência antes de explorar esse 

novo paradigma em próprio proveito.   

 

A Netflix é um interessante exemplo dessa nova relação de consumo. Pois, apesar de 

ser um dos exemplos mais acessíveis dos serviços de streaming, teve sua origem como 

uma empresa de aluguel de fitas VHS e DVDs já com a lógica do serviço de hoje, 

oferecendo um plano ilimitado de aluguéis de filmes por valor mensal e com entrega em 

casa. Atualmente, expandiu o potencial do seu negócio com a internet, abolindo a mídia 

física. 

 

Diante do exposto, este trabalho apresenta como problema de pesquisa: A Netflix 

ameaça outras mídias no consumo audiovisual? E como objetivo geral se propôs a 

estudar o caso da Netflix e a mudança que a distribuição digital das mídias pode trazer 

para o mercado audiovisual, identificando, assim, uma nova tendência de mercado a 

partir do conceito da Cauda Longa. Especificamente, buscou-se realizar pesquisa com 
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usuários do serviço da Netflix para estudar os seus padrões de consumo de 

entretenimento e identificar como os veículos tradicionais de comunicação de massa são 

afetados. 

 

A metodologia de pesquisa em relação aos seus objetivos foi do tipo descritiva com foco 

nas características do objeto de estudo e relacionando com o contexto inserido. A 

técnica de investigação utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica e documental, 

seguida de pesquisa de campo. A primeira, como sugere o nome, baseada em material 

bibliográfico representado por livros e artigos científicos. Enquanto a pesquisa 

documental explorou os documentos que podem dar embasamento ao estudo realizado. 

Nesta categoria, utilizamos matérias jornalísticas e pesquisas sobre indicadores da 

Netflix no mercado. 

  

A terceira técnica de pesquisa foi a de campo e caracterizou-se pela coleta de 

informações relacionadas ao problema estudado, por meio de levantamento (survey). A 

coleta de dados foi realizada virtualmente com a utilização da ferramenta Google 

Formas. Os participantes são usuários do Netflix com os mais variados perfis para os 

quais foi aplicado um modelo de questionário estruturado, prevendo delimitar as 

respostas. 

 

A abordagem da pesquisa foi quantitativa, pois a finalidade foi investigar e explorar as 

informações dos entrevistados de uma forma mais linear e detectarmos comportamentos 

gerais de um determinado grupo.  

 

Os dados foram tabulados e interpretados no contexto de utilização dos serviços da 

Netflix e do mercado audiovisual. Na fase final, realizou-se um cruzamento de dados 

que permitiu perceber as relações entre as várias categorias de informações, bem como 

uma leitura mais ampla desses dados, confrontando-os com os conceitos teóricos.  

 

Pensando na Netflix e em seu potencial de alteração do consumo de audiovisual e o seu 

impacto nas mídias mais tradicionais, este estudo pode contribuir analisando e 
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projetando os potenciais mercadológicos que uma nova tecnologia pode trazer para o 

audiovisual. 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O MERCADO DA CAUDA LONGA 

 

Há poucos anos, o consumo de audiovisual era feito apenas pelos veículos da Cultura 

de Massa. A televisão, rádio, cinema e até as publicações eram controladas apenas por 

empresas que visavam atingir o maior número de pessoas com um único produto, 

padronizando assim a forma de consumo por diferentes pessoas, sem explorar os 

nichos de mercado. A internet rompe esse paradigma criando uma autonomia dos 

consumidores frente às novas possibilidades que este novo meio oferece. 

 

O conceito de Cauda Longa, cunhado por Anderson (2006), tem sua origem em curvas 

de gráficos denominados “distribuição de cauda longa” que caracteriza uma tendência 

de consumo concentrada em uma variante, mas que não acaba quando tiramos essa 

variante de cena. Como os discos mais vendidos de uma loja. O restante do acervo do 

lojista, apesar de não ser vendido em grande quantidade, apresenta variedade de 

produtos e agrada clientes que não buscam os sucessos de vendas, criando de certa 

forma um mercado mais especializado. 

 

Entendemos a Cauda Longa a partir de gráficos com a divisão entre a cabeça e a cauda 

longa. A cabeça é a parte em que temos o consumo concentrado, enquanto a cauda 

longa caracteriza a fragmentação do mercado em nichos, especialidades. A existência 

da Cauda Longa não extingue a cabeça do mercado, apenas apresenta novas 

possibilidades de mercado, pois antigamente essa porção era ignorada em 

favorecimento apenas dos campeões de vendas. 
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Para definir o conceito de Cauda Longa, é preciso entender que os produtos que se 

encontram na posição da cauda nem sempre são voltados para nichos e estiveram 

nesta condição desde o início, ou seja, as tendências de mercado de um produto variam 

de acordo com a condição de momento. O tempo pode ser um fator para definir a 

posição de um produto, ou seja, o apelo de vendas de uma nova mercadoria 

normalmente cai com o tempo. Da mesma forma, o produto pode voltar a ter um novo 

pico de vendas caso haja alguma perturbação no mercado - como um lançamento 

relacionado - que volte a evidenciar um produto esquecido pelo grande público. 

 

O mercado de Cauda Longa possibilita um aumento das escolhas do consumidor, 

ampliando o potencial dos nichos de mercado, uma vez que estes demandam uma 

variedade maior de produtos e nem sempre essa necessidade ou desejo é preenchido, 

devido ao alto custo que envolve a logística de entregar um produto para poucos 

consumidores: "Cauda Longa é nada mais que escolha infinita. Distribuição abundante e 

barata significa variedade farta, acessível e ilimitada" (ANDERSON, 2006, p.179). 

 

A justificativa para o abandono dos nichos pelo mercado tradicional é o que Eco (2011) 

explica ao dizer que os veículos de comunicação de massa, por trabalharem em cima de 

uma lógica capitalista, oferecem ao público apenas o que é mais desejado, ou às vezes 

os próprios veículos criam os desejos por meio de publicidade persuasiva. 

 

A internet surge como um fator importante para a lógica da Cauda Longa, pois possibilita 

a autonomia de seus usuários: “Autonomia refere-se à capacidade de um ator social 

tornar-se sujeito ao definir sua ação” (CASTELLS, 2012, p.172). Castells diz que a 

capacidade de escolha eleva a condição das pessoas de ator social para sujeito.  

 

Esse comportamento de mercado da Cauda Longa ganha força com a internet, 

justamente por não possuir custo elevado em relação à distribuição e divulgação, além 

do fato de um servidor e uma conexão banda larga substituírem todo o estoque; o 

armazenamento é apenas de dados. 
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Essa nova lógica de consumo de entretenimento, baseada na distribuição eletrônica, faz 

surgirem novas oportunidades não apenas para os espectadores, mas também para os 

produtores de conteúdos, que com a internet ganham a autonomia de produzir e 

distribuir no ambiente virtual já que podem explorar os nichos, até então ignorados pela 

Cultura de Massa. 

 

A NETFLIX 

 

Rossini e Renner (2015) descrevem em um artigo um breve histórico da Netflix 

apontando as datas de seu surgimento em 1997 como uma distribuidora de DVDs 

quando ainda possuía um acervo de cerca de apenas mil títulos de filmes. Em 1999, 

houve um grande marco, pois foi inaugurado o modelo de negócios baseado na 

assinatura mensal com acesso ilimitado ao catálogo da empresa. Com o passar dos 

anos, as prateleiras da Netflix já contavam com dezenas de milhares de filmes. Em 

2007, a Netflix incorporou ao seu portfólio os serviços sob demanda via streaming. A 

partir desse momento, o conceito de escolha infinita ficou mais próximo de seus 

usuários. 

 

Anderson (2006), há uma década, ao descrever a era da escolha infinita como 

consequência da Cauda Longa, parece que faz um trabalho - muito bem feito - de 

futurologia.  

Tanto o videocassete quanto a locadora de vídeos sinalizavam o início da era da 

escolha infinita, pois ambos aumentaram em talvez cem vezes a disponibilidade 

de filmes em qualquer noite de sábado. As TVs a cabo também multiplicaram 

por igual fator a oferta de programas de televisão. Hoje, o aluguel de DVDs na 

Netflix por via eletrônica acrescenta pelo menos um zero à direita desses 

multiplicadores. E, finalmente, a internet ainda adiciona mais três zeros, e com 

ela as escolhas atingem a casa dos milhões (ANDERSON, 2006, p.199). 

 

Ao dizer futurologia estamos apenas nos referindo à potencialidade observada do 

modelo de negócios da Netflix. Para contextualizarmos, o negócio Netflix em 2006, data 

da publicação de Anderson, era uma alternativa às tradicionais locadoras de vídeo 

oferecendo o serviço de aluguel e venda de DVDs feitos pela internet por uma 
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mensalidade fixa com entrega via correios e, como vimos, no ano seguinte houve o 

início de uma migração para o streaming. 

 

Nesta época, esse modelo já oferecia uma grande gama de opções aos seus usuários e 

a vasta rede de distribuição possibilitava que uma grande área dos Estados Unidos 

fosse potencialmente atendida pelo serviço. Esse passo dado em direção à digitalização 

possibilitou o crescimento da empresa além do mercado norte-americano: explorando o 

espaço virtual a Netflix pôde expandir globalmente nos anos posteriores - inclusive 

chegando ao Brasil em 2011.  

 

A Netflix está diretamente associada à convergência de mídias, pois se apropria de uma 

nova tecnologia para explorar o anseio dos consumidores de consumo de 

entretenimento. Além disso, possibilita o consumo por diferentes aparelhos - sendo 

computadores, televisões, tablets, celulares ou videogames. Essa variedade de 

aparelhos permite que a pessoa varie a fonte de consumo de um mesmo conteúdo e a 

plataforma online permite que as informações do usuário estejam sempre sincronizadas. 

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 

midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a 

quase qualquer parte em buscas das experiências de entretenimento que 

desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais[...] (JENKINS, 2008, p.27).  

 

O crescimento no mercado de distribuição levou a empresa a galgar novos passos no 

ramo de entretenimento com a criação do selo Netflix Original, em 2012 e significou o 

lançamento das primeiras produções da Netflix.  

Entretanto, convém esclarecer que o Netflix não opera, até o momento, como 

um estúdio, e esses conteúdos ainda são produzidos por companhias de 

entretenimento que detêm seus direitos. Entre os chamados “originais Netflix” 

distinguem-se os conteúdos exclusivos (dos quais apenas o Netflix possui a 

licença de distribuição) e os conteúdos cuja produção foi viabilizada 

financeiramente pelo Netflix, que, portanto, possui contratualmente a licença de 

distribuição dos mesmos (ROSSINI e RENNER, 2015, p.8).  

 

Por ser proprietária de algumas das séries disponíveis em seu catálogo, a Netflix tem a 

autonomia de lançar todos os episódios de uma temporada juntos, quebrando assim um 
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modelo de exibição de episódios na televisão - que geralmente possuem intervalos 

semanais entre um e outro.  

Apesar de definirmos o Netflix Original como uma produção própria, contraditoriamente 

a empresa não possui estúdios para de fato gravar séries, filmes, documentários ou 

especiais. Esses produtos são financiados pela Netflix, que garante a liberdade criativa 

para a produção em contrapartida da exclusividade de distribuição, caracterizando a 

propriedade da atração e disponibilizando, na maioria dos casos, as atrações 

globalmente. 

 

OS IMPACTOS NO MERCADO AUDIOVISUAL 

 

Em uma pesquisa realizada em 2015, encomendada pelo YouTube, descobriu-se que o 

número de usuários de serviços de streaming dobrou em um período de um ano. Mas, 

muito além desse crescimento vertiginoso, a pesquisa revela ainda os hábitos de 

consumo dos usuários e que estes serviços podem, na opinião de seus usuários, 

substituir a televisão. 

 

Apesar da opinião dos usuários ser de uma simples substituição de mídias, as relações 

entre os meios de comunicação são muito mais complexas e a coexistência é ainda uma 

referência no mercado: "[...]o emergente paradigma da convergência presume que as 

novas e antigas mídias irão interagir de forma cada vez mais complexas" (JENKINS, 

2008 p.30).  

 

O surgimento de novos players como a Netflix não extingue os antigos. Há uma 

reorganização na distribuição. A participação do internauta é cada vez mais visível nas 

redes sociais e presente nas transmissões. A televisão tenta incorporar as novas 

tecnologias à sua estética, procurando adaptar-se à era de convergência e alongar a 

cauda do seu conteúdo. "Novas tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo 

conteúdo fluísse por vários canais diferentes e assumisse formas distintas no ponto de 

recepção" (JENKINS, 2008 p.36). 
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Além disso, canais de TV por assinatura procuram se reinventar oferecendo serviços 

sob demanda, como o Telecine Play, oferecido sem custo adicional para os assinantes 

dos canais Telecine. Desta forma, por meio de plataformas online, os clientes têm 

acesso a qualquer momento ao acervo, que, segundo o site da empresa, possui mais de 

1.500 filmes disponíveis, incluindo conteúdo de distribuição exclusiva. Esse serviço 

amplifica as escolhas dos usuários, potencializando o aumento do consumo.  

 

Além do serviço do Telecine Play, outros canais também buscam essa alternativa, como 

o "HBO Now". Semelhante ao Telecine Play, este serviço é citado no balanço do 

primeiro trimestre de 2015 da Netflix ao analisarem a concorrência. Porém, é 

interessante observar que a Netflix não considera estes serviços, que possuem muita 

semelhança com o produto oferecido pela própria empresa, como substitutos, devido à 

variedade de produção audiovisual oferecida entre eles. A análise é que são produtos 

complementares e que há espaço no mercado para crescimento de todos. 

 

A produção cultural feita de forma industrial, segundo estudos da Escola de Frankfurt, foi 

capaz de democratizar o acesso à cultura, apesar das constantes críticas da 

simplificação da produção cultural em um processo que procura agradar o maior número 

de pessoas com um mesmo produto. 

[...] o capitalismo criara sem querer as condições para uma democratização da 

cultura, ao tornar os bens culturais objeto de produção industrial. A socialização 

dos meios de consumo estava virtualmente  completada com a distribuição em 

massa de discos, filmes e impressos (RÜDIGER, 2013, p.135). 

 

Porém, Anderson (2006) defende que a Cauda Longa ao incentivar um mercado de 

nicho mais direcionado é capaz de criar, mesmo em uma cultura de massa, trazer 

produções mais elaboradas, fugindo da baixa qualidade da cultura de massa que a 

Escola de Frankfurt denunciava. O modelo da Cauda Longa é benéfico para o mercado 

por oferecer novos mercados de distribuição do audiovisual como a Netflix e seus 

similares ao se aproximarem do conceito da escolha infinita. 

 

Os próprios dados que utilizamos como referências para o estudo apontam para uma 

constante mudança no cenário do mercado, assim como Jenkins (2008) defende ao 
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dizer que passamos por um período de transição entre paradigmas no consumo cultural. 

Assim, para entendermos a relação entre a Netflix e o mercado, a percepção do 

consumidor é o que pode apontar os acertos, erros e o diferencial do serviço em relação 

aos demais produtos semelhantes oferecidos.  

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Realizou-se uma pesquisa entre assinantes Netflix entre os dias 21 e 25 de maio de 

2016. Para localizar as pessoas que atendem o perfil de assinantes da Netflix, foram 

pesquisados alguns grupos de assinantes na rede social Facebook e foi aplicado o 

questionário no grupo “NETFLIX BRASIL – ASSINANTES” que possui mais de 95 mil 

membros. 450 entrevistados responderam, mas apenas 435 foram considerados. 

Eliminaram-se os formulários das pessoas que não se identificaram como assinantes da 

Netflix. Esse critério foi utilizado, pois havia o interesse nas respostas apenas entre os 

usuários do serviço para analisar o seu impacto no mercado audiovisual. 

 

Após selecionar apenas os assinantes, foi observado o equilíbrio na distribuição por 

gênero. 54,7% se identificam no gênero feminino, enquanto 45,3% pelo gênero 

masculino. Essa informação revela uma ligeira maioria de mulheres, mas ainda bem 

equilibrada. Sendo assim não há uma tendência de consumo determinada pelo gênero. 

 

Ao contrario do gênero, há concentração de consumo em determinado grupo quando a 

variável é a idade. Entre os consumidores da Netflix entrevistados, 38,9% têm entre 18 e 

24 anos. Adicionando o público com menos de 18 anos (12,9%) e os 22,8% da faixa 

entre 25 e 30 anos, soma-se 74,6%. Isso corresponde à maioria do público assinante. A 

faixa entre 31 e 39 anos ainda possui grande representatividade entre os usuários, com 

22,8%. Esses elevados números nas faixas etárias já analisadas mostram que apenas 

6% dos entrevistados possuem 40 anos ou mais, sendo 5,3% entre 40 e 49 anos, 0,2% 

com idades entre 50 e 59 e 0,5% com 60 anos ou mais. Morin (1962) afirma que a 

cultura de massa possui uma temática essencialmente jovem e são os jovens os 

grandes consumidores de produtos midiáticos.  
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Outro ponto de análise de perfil dos usuários foi renda familiar. Como a Netflix adota 

uma política de mensalidade com um único preço para todos os usuários, isso vem de 

encontro ao conceito de Cauda Longa. “Um dos princípios mais bem compreendidos da 

microeconomia é o poder da precificação elástica. Diferentes pessoas estão dispostas a 

pagar diferentes preços pelas mais diversas razões” ANDERSON (2006, p.219). 

Contrariando o pensamento de Anderson, há uma distribuição regular entre as faixas de 

renda, sendo 63% dos entrevistados com renda familiar de até quatro salários mínimos, 

34,3% com rendimentos entre três e quatro salários e 28,7% com até dois salários. As 

demais faixas de renda também foram dividas baseadas no salário mínimo brasileiro, 

nas seguintes categorias: entre cinco e seis (18,9%); sete e oito (9,8%); acima de 10 

salários mínimos (5,8%) e nove e dez (2,3%). Os valores obtidos possuem variações em 

comparação com a média de rendimento no Brasil, mas a equilibrada divisão da renda 

dos usuários faz com que este não seja uma fator de consumo do serviço.  

 

Além do perfil dos usuários, a pesquisa realizada também busca informações sobre os 

hábitos de consumo na Netflix. Quando perguntados sobre a frequência de consumo do 

conteúdo na Netflix, 49,7% afirmaram que assistem todos os dias um tipo de produto e 

outros 30,3% acessam o recurso de três a cinco vezes por semana. Esses dados 

revelam um alto engajamento entre os usuários do serviço. Os 20% restantes ficaram 

divididos entre os que assistem apenas nos fins de semana (10,3%) e os espectadores 

que utilizam a Netflix até duas vezes semanalmente. 

 

Ao contrário do alto engajamento em relação à frequência de acesso à Netflix, o tempo 

gasto pelos usuários semanalmente assistindo aos produtos oferecidos é relativamente 

baixo, com 40,9% com média entre uma hora e cinco horas por semana e 24,8% com 

consumo médio de cinco a dez horas semanais. O índice de consumo superior a 14 

horas é de 19,1%, média de mais de duas horas diárias, que contrasta com o número de 

49,7% de usuários diários. 

Entre os produtos oferecidos pela Netflix, os usuários são quase unânimes em 

preferência pelos seriados disponíveis. 97,7% dos entrevistados são consumidores 
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deste tipo de entretenimento, enquanto 83,2% assistem aos filmes do catálogo do 

serviço. Esses números mostram que as séries e os filmes são os carros-chefe da 

Netflix, principalmente se comparados aos documentários e demais produtos que são 

assistidos por apenas 31,5% e 11%, respectivamente. 

 

Uma característica da Netflix é a possibilidade da utilização de diferentes plataformas de 

mídias disponíveis para a reprodução do conteúdo. E os usuários estão integrados 

nessa lógica, pois 74,6% utilizam mais de uma mídia para o consumo das transmissões 

por streaming. Isso aponta para a realidade da convergência de mídias. 

A convergência de mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A 

convergência altera a relação entre as tecnologias existentes, indústrias, 

mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a 

indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o 

entretenimento. Lembrem-se disto: a convergência refere-se a um processo, não 

a um ponto final. Não haverá uma caixa preta que controlará o fluxo midiático 

para dentro de nossas casas. Graças à proliferação de canais e à portabilidade 

das novas tecnologias de informática e telecomunicações, estamos entrando 

numa era em que haverá mídias em todos os lugares. 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 (JENKINS, 2008, p.41). 

 

Além da portabilidade de mídias, vemos também que a maioria dos usuários utilizam a 

televisão, o computador e o celular, respectivamente com 62,1%, 65,5% e 58,6%.  

 

Os entrevistados também foram perguntados sobre como a relação do consumo de 

audiovisual foi alterada após a Netflix. 76,6% afirmam que consomem mais produtos 

midiáticos depois da Netflix, 18,3% afirmam que não alteraram a quantidade consumida 

e apenas 5,1% diminuíram o consumo.  

 

Em sequência, foi perguntado aos entrevistados se eles diminuíram o consumo de 

outras mídias após assinarem o serviço da Netflix. E, apesar do consumo geral de 

entretenimento audiovisual ter aumentado em 76,6% dos casos, 79,1% afirmam que 

deixaram de consumir esses produtos em outras mídias, concentrando este tipo de 

demanda para a Netflix. As mídias mais afetadas com a perda de dados são a Televisão 

aberta com 74,3%, seguida de perto pela TV por assinatura com 73,6%.  
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Com base nos dados coletados, dentro do universo dos assinantes da Netflix, esse tipo 

de serviço de streaming é uma ameaça às outras mídias no consumo de entretenimento 

audiovisual. Principalmente se for feito um recorte entre os entrevistados com idade até 

trinta anos, identifica-se que este grupo corresponde a 74,6% da amostra, ou seja, 324 

entrevistados possuem menos de 30 anos de idade. Dentro deste grupo, 74% afirmam 

que deixaram de consumir entretenimento audiovisual na TV aberta e 71,1% na TV por 

assinatura. Esses números são altos, principalmente por se tratarem de jovens 

consumidores, pois eles já estão inseridos em um novo processo de consumo cultural.  

 

Diante dos dados levantados, além de alterar o processo de consumo da cultura, a 

Netflix e os serviços semelhantes indicam um novo caminho a ser seguido, pois geram 

um ambiente propício para aumentar o consumo e o engajamento do público com a 

indústria cultural. Desta forma, o consumo de audiovisual aumenta dentro do público da 

Netflix, o que é vantajoso para este mercado, pois, se há mais consumo, existe mais 

demanda para o setor. O desafio é direcionado, principalmente, à TV aberta e TV por 

assinatura, pois são as mídias que mais perderam popularidade entre os entrevistados 

nessa pesquisa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Primeiramente, foi introduzido o conceito de Cauda Longa para explicar o fenômeno da 

Netflix ao oferecer possibilidades de atingir um maior público ao oferecer produtos 

audiovisuais de uma maneira farta, acessível e ilimitada, através da distribuição digital 

via internet. Esse modelo de negócio favorece o consumo de produtos considerados de 

nicho, pois não são apenas os produtos feitos para o grande público que possuem 

destaque; há prateleiras para todos, gerando assim uma fragmentação de mercado e 

principalmente da produção de conteúdos. 

 

Inserido o contexto de Cauda Longa, apresentou-se então um histórico da empresa 

estudada, a Netflix. Foi visto que a empresa teve o início de suas atividades em 1997 
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como distribuidora de DVDs e passou por mudanças como a implementação de planos 

de assinatura com pagamento mensal e posteriormente o serviço de streaming e a 

produção de conteúdo original. 

 

Após a apresentação da Netflix, foi inserido o contexto do mercado audiovisual com a 

popularidade dos serviços de streaming. Foi observado que o número de usuários deste 

tipo de serviço cresce e que os veículos tradicionais de comunicação de massa tentam 

reagir buscando mais convergência a partir da introdução de novas tecnologias e ao 

oferecerem produtos semelhantes à Netflix para clientes de TV por assinatura. Em 

contraponto, esse aumento da concorrência é visto como benéfico pela própria Netflix, 

que afirma serem serviços complementares.  

 

Conclui-se que a percepção do público é essencial para o entendimento da Netflix 

dentro do mercado audiovisual. Portanto, foi realizado um levantamento (survey) com 

uma amostra de 435 assinantes da Netflix. A análise de perfil dos usuários do serviço 

aponta que não há formação de um nicho de por semelhança de características entre os 

assinantes ao identificar equilíbrio na amostra quando se trata de gênero e renda. 

Apesar disto, quando é considerada a faixa etária há uma grande concentração de 

usuários jovens, mais especificamente com idade de até 30 anos. A não identificação de 

um nicho geral com base no perfil dos espectadores da Netflix não impede que existam 

vários outros nichos com base nos produtos oferecidos, pois o grande acervo disponível 

dentro do serviço permite essa coexistência. Além do perfil, foram analisados os hábitos 

de consumo entre os usuários. Foi identificado que cerca de metade dos assinantes com 

acessam diariamente a Netflix e que os seriados são os produtos mais consumidos, 

perto da unanimidade entre os usuários, sendo seguidos pelos filmes na preferência dos 

usuários. Por fim, a maioria dos usuários afirma que a Netflix alterou os hábitos de 

consumo audiovisual com aumento de volume de conteúdo assistido e diminuição da 

participação de outras mídias nesta atividade. As mais afetadas neste processo são a 

televisão aberta, seguida da TV por assinatura. Portanto, é possível concluir que 

vivemos em um momento de transição que combina o aumento do consumo dentro do 
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mercado audiovisual enquanto mídias mais tradicionais têm sua participação diluída com 

a introdução de um novo tipo de serviço.  

 

Recomenda-se, para obter um panorama mais completo do mercado, que seja realizada 

uma pesquisa de opinião focada nos hábitos de consumo de produtos audiovisuais com 

a população ampla para observar se os resultados obtidos entre os usuários da Netflix 

convergem se comparados com os da população geral.  
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