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1.Resumo 

O modelo industrial de produção cinematográfica estrutura-se com o processo de 

produção, distribuição e exibição. O streaming de vídeo é uma nova maneira de 

distribuir filmes e isso possibilitou aumento do consumo de produtos audiovisuais, 

influenciando como o homem vê e se relaciona com o mundo. Está pesquisa pretende 

analisar números de lançamentos via streaming, seu consumo e sua importância na 

construção dos vínculos e relações que os usuários constroem a partir do consumo 

de produtos audiovisuais. Para isso, a empresa protagonista no mercado de 

streaming, a NETFLIX, será o objeto de estudo desse artigo, com o caso da série 

Stranger Things, uma produção original da empresa, sendo ela base para análise dos 

possíveis vínculos construídos pelos telespectadores.  A hipótese é que o streaming 

on-demand potencializou renovação do encantamento do mundo audiovisual para os 

usuários, por meio do aumento do número de produções de títulos e melhores 

estratégias de distribuição para alcance do público. 

 

2.Introdução 

Streaming pode ser traduzido para fluxo de mídia, isso significa, na prática, uma forma 

de transmissão instantânea de dados de vídeo e áudio através de redes. Dessa 

maneira, possibilitou-se o consumo dos produtos audiovisuais sem necessidade de 

fazer download. Além disso, por meio do serviço streaming on-demand,  o usuário tem 

o controle do que vai assistir, quando e onde. Tal tecnologia, deu autonomia, facilidade 

e praticidade, combinado, com o novo perfil de consumidores vorazes, ocasionou 

maiores consumos dos conteúdos. 

 

Como Matheus Schiontek, Vitória Cohene e Renato Buiatti (2017) explicam, o 

streaming de vídeo está na cadeia produtiva do audiovisual inserido na parte de 

distribuição. Defendem, também, que é notável a ascensão do uso de materiais 

audiovisuais em comunicação e, vinculado a isso, está o barateamento da 

acessibilidade das ferramentas de distribuição dos conteúdos. 

 

3. Objetivo 

Está pesquisa pretende analisar números de lançamentos via streaming, seu 

consumo e sua importância na construção dos vínculos e relações que os usuários 

constroem a partir do consumo de produtos audiovisuais. 



 

4. Metodologia 

Levantamento bibliográfico e notícias de sites especializados em tecnologia e 

cinema. 

 

5. Desenvolvimento 

De maneira geral, o setor de distribuição é responsável pelo planejamento e 

articulação dos meios necessários para a divulgação do filme, tendo como objetivo 

exibir para o maior número de pessoas possíveis 

 

Na distribuição on-demand, a maior no ramo é a NETFLIX, objeto de estudo deste 

artigo. A empresa ocupa o protagonismo no mercado, pois apresentou crescentes 

investimentos em produção de conteúdo para alimentar seu leque de opções e ter sua 

distribuição mais consolidada. Segundo informação do site especializado em 

tecnologia, o Variety, a NETFLIX assumiu o compromisso de investir 8 bilhões de 

dólares em conteúdos originais, isso equivale a 700 produtos originais para o ano de 

2018. 

 

Em comparação, tomando como referencial o ano de 2007, no Brasil, produziu-se, 

segundo site especializado em cinema FilmB, 82 filmes, os quais, em sua maioria, 

foram distribuídos unicamente para parques exibidores como amostras, festivais, 

salas de cinema e entre outros locais. Pode-se notar que se a produção é menor, a 

distribuição não tem a oportunidade de trabalhar com variedade de filmes, sendo 

assim, o consumo também não atingirá majoritária porção da sociedade, apenas 

nichos de interesse. 

 

A variedade de filmes é uma questão importante da distribuição, já que ela intermedia 

o consumo dos produtos audiovisuais pelas pessoas, e levando em conta que estas 

têm diferentes gostos e interesses, é necessário conectar esses diferentes 

telespectadores a diferentes produtos e diferentes gêneros fílmicos. Por exemplo, 

filme, documentário, série, ficção, romance, aventura, ação, drama e etc. 

 

Tal consumo de entretenimento traz a hipótese de que a distribuição colabora para 

que as pessoas desconectem-se, momentaneamente, de suas obrigações, e imerjam 



a cada episódio, filme e temporada, em outra realidade ou universo diferente da sua, 

e passem a  o efeito de “reencantamento do mundo”. 

 

Tal termo foi usado nos estudos de Martín-Barbero (1995). Segundo o autor, o mundo 

passou a ser extremamente racional, pelo novo sistema de trabalho, inovações na 

tecnologia e pelas mudanças na sociedade. Então, a arte advinda do audiovisual 

trouxe às pessoas um novo encantamento sobre o mundo, aflorando a imaginação e 

gosto pela arte. 

 

Ou seja, parto da ideia de que a mídia não é um fenômeno comercial puro, não 

é um fenômeno puro de manipulação ideológica, é um fenômeno 

antropológico, é um fenômeno cultural pelo qual pessoas, muitas pessoas, 

cada um mais e mais pessoas, vivem a constituição do sentido da sua vida. A 

compreensão do mundo da arte, a compreensão do significado da morte, da 

doença, da juventude, da beleza, da felicidade, da dor, etc. (MARTÍN-

BARBERO, 1995, PÁGINA). 

 

Analisando o objeto pela via do texto de Martín-Barbero (1995), é possível dizer que 

os filmes são capazes de comunicar fenômenos antropológicos, de maneira em que 

as pessoas constroem sentido de sua vida com ela, muitos também, veêm sua vidas 

representadas nas telas. Resulta, nesse momento, a identificação e por isso as 

pessoas se envolvem tanto com os personagens e querem consumir mais. 

 

Um exemplo, é a série Stranger Things, original Netflix. Por meio dessa série, o público 

vivendo num contexto social, cultural, econômico de 2016 teve contato com todos 

esses aspectos só que dos anos 1980, pela representação da época construída por 

meio dos figurinos, cenários e trabalho de interpretação com os atores. Além disso, 

parte do público, nunca viveu essa época, mas passa a incorporar as “novas” 

representações do “antigo” pelas telas. Os mais velhos, tiveram a oportunidade de 

observar elementos que remetessem ao seu passado, como uma lembrança. 

 

O reencantamento do mundo pelo público por essa série e por muitos outros produtos 

fílmicos podem ser percebidos, quando vemos discursos de amor ou ódio pelo 

personagem, envolvimento com a trama, pessoas acreditando, mesmo que por 



algumas horas, de que aquilo tudo é real. Ou seja, os amantes por cinema não 

encaram os monstros, por exemplo, como conjunto de algoritmos de animação e 

massa de modelagem em 3D de um software, encaram como um monstro, totalmente 

capacitado em agir como ele age nos filmes. 

 

Ideia, a qual vai ao encontro dos argumentos de Marina Soler Jorge (2013). A autora 

busca, em seu artigo, discutir sobre o amor ao cinema no contexto contemporâneo, o 

qual crença na imagem é intensa, de maneira que estabelece-se nela uma 

identificação entre suporte material, representação e realidade. Em outras palavras, 

sobre o real desencadeado pelo cinema.  

 

Um dos métodos de coleta de informação da autora, foi a pesquisa realizada na 

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2010, como resultado, obteve-se 

que 83,3% de 252 entrevistados, concordam com a importância do cinema como 

forma de apreensão da realidade do mundo.  

 

6. Resultados 

Os dados e referências apresentados dão sustentação à hipótese dessa pesquisa. No 

caso da NETFLIX, por produzirem tanto conteúdo e conseguirem que os usuários 

consumam o produto fílmico, ela tem relevância na produção e ressignificação dos 

signos, e no reencantamento no mundo 
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