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“WATCHING TODAY'S BRAZILIAN NEWS COVERAGE”: Estudo descritivo 

das estratégias de comunicação e relacionamento da Netflix na plataforma de 

mídias sociais Facebook e Twitter 

 

1. RESUMO: 

Descrever as estratégias de comunicação e relacionamento da Netflix na 

plataforma de mídias sociais Twitter e Facebook é o intuito do presente 

trabalho. Os profissionais responsáveis pela elaboração e organização das 

estratégias e conteúdos dos perfis de mídias sociais da Netflix empregam 

imagens e textos informais e bem humorados. Além disso, as respostas 

enviadas para seus seguidores e potenciais consumidores são simples e 

buscam proximidade e coloquialidade com tais pessoas 

 

2. INTRODUÇÃO: 

 

O presente projeto de pesquisa tem o intuito de descrever as estratégias 

de comunicação e relacionamento da Netflix na plataforma de mídias sociais 

Twitter e Facebook. Embora a empresa estadunidense de conteúdo audiovisual 

de streaming não divulgue seu faturamento e quantidade de assinantes, alguns 

veículos de comunicação estimam que a Netflix tem, aproximadamente, seis 

milhões de clientes pagantes no território brasileiro (MEIO E MENSAGEM, 

2016). 

Neste sentido, é possível notar informalmente que a Netflix utiliza canais 

de comunicação distintos para anunciar seus serviços, com diferentes 

estratégias de enunciação, para públicos variados. Considerado o quarto maior 

mercado da empresa, os perfis oficiais das mídias oficiais Netflix Brasil 

dialogam informalmente com seus seguidores, por meio de brincadeiras, 

piadas e ironias. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

O objetivo geral seria descrever as estratégias de comunicação digital e 

relacionamento da Netflix Brasil, com usuários e seguidores, nas plataformas 

de mídias sociais Twitter e Facebook. Por sua vez, os objetivos específicos 



seriam: observar a construção textual (verbal e não-verbal) das postagens 

realizadas no perfil da Netflix Brasil, considerando as figuras de linguagem e o 

jogo de implícitos e explícitos nos enunciados; registrar a utilização de 

ferramentas e conteúdos digitais de indexação (hashtags) e geolocalização e 

demarcação (tagging) nos conteúdos inseridos no perfil do Twitter; 

compreender as estratégias de intertextualidade e interdiscursividade 

presentes nos enunciados das postagens e respostas dadas pela Netflix Brasil 

no Twitter. 

A partir do cenário brevemente descrito, a problemática inicial deste 

projeto de pesquisa reside no seguinte questionamento: quais são as 

estratégias de comunicação e relacionamento da pela equipe de 

comunicação/marketing responsável da Netflix, ao realizar postagens e 

comentários nas mídias sociais Twitter e Facebook.? 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

 

A metodologia utilizada para o presente trabalho é composta pela 

pesquisa bibliográfica e qualitativa. A primeira emprega materiais publicados 

em livros, artigos, dissertações e teses. Ela pode ser realizada 

independentemente ou pode constituir parte de uma pesquisa descritiva ou 

experimental. Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa 

bibliográfica “constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, 

pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema”. 

Por sua vez, a pesquisa qualitativa tem como premissa não se 

preocupar com números e quantidades totais, mas sim com relação ao 

aprofundamento e de como tais dados selecionados serão compreendidos 

pelas pessoas. Os pesquisadores que utilizam este método procuram explicar 

o porquê das coisas, explorando o que necessita ser feito sem identificar os 

valores que se reprimem a prova de dados, porque os dados analisados por 

este método não estão baseados em números. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 



Com o intuito de organizar todo o arcabouço teórico que será utilizado 

na pesquisa dos conteúdos elaborados pelo perfil oficial da Netflix Brasil, no 

Twitter, a teoria bakhtiniana auxilia na compreensão dos postulados referentes 

interdiscursividade que serão adotados na pesquisa. 

Sendo o texto duplamente orientado (KRISTEVA, 2005, pag.13) a 

investigação comparativa possibilita uma releitura do discurso contístico, 

através das multiplicidades de vozes e seus simulacros sociais. Bakhtin (1997, 

p.315), estabelece que enunciados sejam elos da comunicação verbal: 

 
Os enunciados não são indiferentes uns aos outros nem são 
autossuficientes; conhecem-se uns aos outros, refletem-se 
mutuamente. São precisamente esses reflexos recíprocos que lhes 
determinam o caráter. O enunciado está repleto dos ecos e lembranças 
de outros enunciados, aos quais está vinculado no interior de uma 
esfera comum da comunicação verbal. O enunciado deve ser 
considerado acima de tudo como uma resposta a enunciados 
anteriores dentro de uma dada esfera (a palavra “resposta” é 
empregada aqui no sentido lato): refuta-os, confirma-os, completa-os, 
baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de outro, 
conta com eles.  

 

Sobre as bases dessas relações dialógicas estudadas por Bakhtin 

(1997) e Kristeva (2005), é que a pesquisa pretende utilizar, buscando 

fundamentar como foram instaurados os mecanismos textuais de ironia e 

humor nos textos da Netflix Brasil. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

Os profissionais responsáveis pela elaboração e organização das 

estratégias e conteúdos dos perfis de mídias sociais da Netflix empregam 

imagens e textos informais e bem humorados. Além disso, as respostas 

enviadas para seus seguidores e potenciais consumidores são simples e 

buscam proximidade e coloquialidade com tais pessoas.  

Soma-se ainda a utilização de ferramentas digitais de concentração de 

informações e busca de dados, como: palavras-chave, imagens promocionais, 

hashtags, geolocalização etc. E nos textos e respostas enviadas, há recursos 

de intertextualidade, interdiscurso e paródia, remetendo rapidamente à 

memória afetiva do público-alvo consumidor dos serviços da Netflix. 
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