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“A multiplicidade é para ser aplaudida apenas 

quando traz diversidade.” 

John Fiske 



RESUMO 

 

O presente trabalho analisa as estratégias de comunicação que foram utilizadas na página do 

Facebook para a campanha da terceira temporada da série Orange Is The New Black. O 

recorte temático engloba as mudanças históricas que afetaram o público LGBT, a ascensão da 

Netflix e o despontar das mídias sociais. Serão abordadas as transformações sócio-culturais 

que possibilitaram o surgimento do streaming, tendo a popularização da internet como 

aspecto crucial para este processo. Dessa forma, o estudo compreenderá o público ao qual a 

campanha se destina, o contexto que possibilitou o surgimento da série e a plataforma que 

propicia o contato entre ambos. 

Palavras-chave: estratégias de comunicação; mídias sociais; streaming; Netflix; Orange Is 

The New Black. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work analyses the communication strategies that wore used in the Facebook page for the 

campaign of third season of Orange Is The New Black. The thematic approach embraces the 

historical changes that affected the LGBT community, the rising of Netflix and the emergence 

of social media. It will be discussed the social-culture developments that enabled the advent 

of streaming, having the popularization of the internet as crucial aspect for this process. 

Therefore, the study will consider the public witch the campaign address for, the context that 

allowed the appearance of the series and the platform that provides the contact between both. 

Keywords: communication strategies; social media; streaming; Netflix; Orange Is The New 

Black. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Ao longo das últimas décadas muitas transformações ocorreram na sociedade, nas 

relações interpessoais e na transmissão de informações. Essas transformações foram 

influenciadas pelo advento da internet, que mudou a forma de se produzir e consumir 

conteúdos, passando pela criação das mídias sociais até a chegada do desenvolvimento da 

banda larga, que possibilitou o surgimento do streaming. 

 É preciso compreender o desenvolvimento de todas essas transformações, estruturando 

este estudo de forma a abordar todos os parâmetros importantes referentes à série. Para essa 

análise a metodologia utilizada será a Análise de Discurso Mediada pelo Computador 

(CMDA), criada por Susan Herring e que compreende as idiossincrasias de um estudo que 

tem por base uma ferramenta de mídia social. 

 A inquietação que foi o estímulo para a produção desse trabalho veio de motivações 

pessoais, que estão centradas em uma procura para atingir o objetivo de entender a relação 

que a plataforma Netflix constrói com sua audiência LGBT. Para isto, através de um 

aprofundamento no tema a análise se dá quanto à comunicação desenvolvida pela série 

Orange Is The New Black com seu público.  

 O trabalho começa compreendendo o surgimento dos primeiros computadores e o 

consequente desenvolvimento da internet, no primeiro capítulo, este estudo referenciará a 

Web 2.0, as mudanças na produção de conteúdo on-line e a organização do meio digital em 

redes sociais. Este item consolida o referencial teórico para conceber o estudo da 

comunicação neste ambiente novo e complexo da internet. Conforme afirma Pierre Lévy, 

é impossível separar o humano de seu ambiente material, assim como dos signos e 

das imagens por meio dos quais ele atribui sentido à vida e ao mundo. Da mesma 

forma, não podemos separar o mundo material – e menos ainda sua parte artificial – 

das ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem 

dos humanos que os inventam, produzem e utilizam. (1999, p. 22) 

 Neste sentido, o estudo do ambiente digital será feito de forma contextualizada, 

entendendo as organizações que surgem no ciberespaço, através das mídias sociais, e as 

características da comunicação produzida nessas plataformas, que ganham força com a 

popularização da internet.  

 A cultura participativa permite o envolvimento dos usuários na criação e na 

propagação dos conteúdos, o que traz mais autonomia a eles. Com as mídias sociais, e com a 

internet como um todo, os consumidores ganharam mais opções de escolha seja no preço, na 

oferta dos produtos ou na diversidade oferecida. Dessa forma, tornaram-se mais exigentes, 

mais conectados e independentes das grandes mídias de massa. Assim, 
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a propagabilidade está chegando a um momento decisivo justamente agora porque 

um complexo conjunto de mudanças tornou mais fácil para as comunidades 

genuínas circular conteúdo do que em qualquer outro período, ainda que os 

requisitos de habilidade e instrução, para nem mencionar o acesso a tecnologias, não 

tenham uma distribuição uniforme na população (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, 

p. 67). 

 Isto ocorreu não só com o consumo de bens materiais, com a queda de grandes 

varejistas do mundo off-line (como a Blockbuster) e o surgimento de empresas on-line que se 

tornaram poderosas (como a Netflix), mas também com bens imateriais, com a mudança na 

dinâmica de produção de conteúdo. 

 O aparecimento de novos mercados foi a consequência dessas ações. Dentre eles, o 

público LGBT, que passou a ser considerado um importante segmento à medida que a cultura 

de nicho conquistou espaço, tornando-se viável, rentável e competindo com os conteúdos 

voltados para a grande massa. O segundo capítulo transcorre acerca da luta LGBT, através de 

uma linha do tempo que acompanha as dificuldades, as vitórias e o processo de saída de uma 

situação de grupo marginalizado socialmente, para um incipiente e próspero mercado para se 

investir. 

 Além disso, o capítulo apresenta uma regressão às primeiras representações lésbicas 

nas séries televisivas americanas. Estudando as primeiras formas de retratação até as mais 

recentes, para estabelecer uma referência comparativa com Orange Is The New Black, que 

além de trazer foco em personagens lésbicas e ser voltada ao público LGBT é inovadora ao 

evoluir essas formas de representações, femininas como um todo, em sua construção 

narrativa. 

 O terceiro capítulo é voltado para o surgimento do streaming e, consequentemente, da 

Netflix. Pautado na cultura participativa, no crescimento dos mercados de nicho, ou seja, a 

Cauda Longa, o estudo se aprofunda no contexto mundial que propicia o aparecimento da 

plataforma e na maneira como foi capaz de transformar todo cenário audiovisual. 

 Por fim, o quarto capítulo apresenta tanto a metodologia escolhida, a CMDA, como a 

análise em si, com a coleta, interpretação e tratamento dos dados. A análise foi construída 

tendo como referência de estudo a página da série no Facebook, especificamente, as 

estratégias de comunicação adotadas na campanha de divulgação da sua terceira temporada. 
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2 INTERNET, WEB 2.0 E O SURGIMENTO DAS MÍDIAS SOCIAIS 

 Para entender a comunicação produzida nas plataformas on-line é preciso considerar 

uma reflexão de cunho histórico e teórico quanto ao surgimento da internet. Faz-se necessário 

explorar as transformações sociais que proporcionaram, no mundo inteiro, as mudanças que 

hoje fazem parte do nosso dia a dia, dentre estas o fato de estarmos imersos em um mundo 

conectado. E isto também nos faz analisar a ascensão da Web 2.0, bem como o despontar das 

mídias sociais. 

 Considerando o intuito do presente estudo, essa análise se torna ainda mais importante, 

haja vista que para compreender as relações e as trocas de informações neste ambiente digital, 

no qual a página do Facebook da série Orange Is The New Black está inserida, é preciso que 

se esclareçam todos os aspectos que tornaram possível a ascensão dos meios on-line, o 

surgimento do streaming, da Netflix e o investimento nos mercados de nicho, que 

propiciaram a produção de conteúdo para públicos bem segmentados.  

2.1 Internet, Web 2.0 e o ciberespaço 

 O surgimento dos primeiros computadores data da década de 1940, tendo sido 

construídos para fins militares, além de estatísticos. Cumpriram seu propósito militar ao 

ajudar os Estados Unidos da América (EUA) na II Guerra Mundial e também na Guerra Fria. 

Pois, 

assim como o período da II Guerra Mundial foi marcado pelo desenvolvimento dos 

computadores eletrônicos como ferramentas de processamento de cálculos 

matemáticos destinados aos problemas de balística e de decifração de códigos 

criptografados, os anos da Guerra Fria marcaram o avanço desse escopo, 

introduzindo os computadores como ferramentas de comunicação e controle de 

informações (EDWARDS apud CARVALHO, 2006, p. 6). 

 Foi também no contexto de Guerra Fria que se deu o surgimento da internet, em sua 

forma mais rudimentar, servindo para manter a comunicação das bases militares dos EUA. Já 

que, 

[...] o surgimento da internet tem muito a ver com o Aparnet, um projeto da 

Advanced Research Projects Agency (ARPA), que consistia em uma rede de 

computadores conectados à distância, com o diferencial de que mesmo que houvesse 

uma desconexão de um ponto, a rede não seria afetada como um todo. (SOUZA, 

2016, p. 12) 

 Somente ao fim da guerra, com o acesso de cientistas e pesquisadores a esse invento, 

que se pode desenvolver e aproximar aos poucos os computadores e a internet da população 

em geral. Desde então, a tecnologia que envolve ambos nunca parou de evoluir. Nem os 
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estudiosos poderiam prever que em tão pouco tempo a vida em sociedade seria 

completamente transformada pelo acesso à internet e, consequentemente, à informação.  

 Neste contexto, de acesso à internet e à informação, podemos destacar duas fases da 

web: Web 1.0 e Web 2.0. Estas fases referem-se a mudanças na forma de utilização da 

internet e não em atualizações técnicas. 

 A primeira fase, Web 1.0, é caracterizada por uma concentração da produção do 

conteúdo. Ou seja, poucos tinham acesso e poucos produziam. As interfaces eram estáticas, 

não havia muita interação entre os usuários e uso da plataforma ainda era bem restrito e por 

isso também muito técnico. Neste estágio, mesmo incipiente, a internet já havia revolucionado 

a forma de entrar em contato com as informações. Isso se transforma completamente na Web 

2.0, a era social e participativa. Segundo Castells (1996), a propagação da internet torna 

possível a apropriação desta por seus usuários, que agora se tornam também criadores e, por 

isso, há uma redefinição nas informações e produções de conteúdo on-line.  

 A ideia da Web 2.0 foi apresentada em uma conferência do O’Reilly Media Group em 

2004. Para Tim O’Reilly, o papel da internet nessa formulação seria o de uma plataforma, 

concebida para ser utilizada em múltiplos dispositivos, que serviria para promover, distribuir 

e aperfeiçoar produtos. Segundo Jenkins, Green e Ford, 

os superastros de negócios emergentes nessa categoria prometem aos usuários maior 

influência sobre a população e a distribuição de cultura, e os “usuários”, os 

“consumidores” e o “público” passaram a ser considerados “cocriadores” de 

conteúdo e serviços. [...] Enquanto isso, os marqueteiros enfatizam, cada vez mais, 

campanhas transmídia, experiências interativas e plataformas participativas que 

encorajam essa cocriação. Os princípios da Web 2.0 motivam o público a participar 

da construção e da customização de serviços e mensagens, em vez de esperar que as 

empresas lhes apresentem experiências completas formadas em sua totalidade. 

(2014, p. 79) 

 Como era de se esperar, a interferência do usuário na criação de conteúdo gerou 

conflitos e atritos entre os interesses dos produtores de mídia e os do público, já que nem 

sempre são os mesmos. O pensamento de que essa colaboração se daria de forma 

descomplicada se mostrou equivocado, uma vez que o fato acabou não acontecendo na 

prática. As críticas à Web 2.0, conforme Jose Van Dijk e David Nieborg descrevem está no 

fato de muitas práticas corporativas ignorarem a linha entre “os modos de produção coletivo 

(fora do sistema de mercado, público) e comercial (no sistema de mercado, privado)” (2009 

apud JENKINS; GREEN; FORD, 2009, p. 80). 

 Por outro ponto de vista, a Web 2.0 é a responsável por gerar ferramentas de 

participação que possibilitem a propagação de conteúdo. Porém, ainda há contradições quanto 

ao que seria uma participação séria e efetiva, tornando a propagação de conteúdo de mídia 
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ainda algo contestável.  

 Como desenvolvimento da Web 2.0, o processo de conversação neste ambiente de 

redes se tornou cada vez mais complexo e a interação entre os usuários também. Este 

ambiente será aqui referido como ciberespaço, conforme a definição de Pierre Lévy: 

eu defino o ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela interconexão 

mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui 

o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de 

redes hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações 

provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. (1999, p. 102) 

 O ciberespaço tem diversas funções e proporcionou mudanças na forma estrutural de 

comunicação entre a sociedade. É possível neste ambiente navegar por imagens, textos, 

plataformas, buscar mapas, traçar rotas, ouvir música ou ver vídeos. Ou seja, isso possibilita a 

conexão de pessoas que estão separadas geograficamente, pois é possível que elas interajam, 

troquem informações e experiências sobre assuntos que lhes sejam relevantes. 

 As páginas no Facebook dedicadas a séries e feitas por fãs são bons exemplos disso. 

Nelas, há uma união de pessoas com um interesse em comum, no caso a série em questão, que 

buscam além de informações, uma troca de opiniões sobre os episódios, temporadas, 

acontecimentos importantes, mudanças narrativas, escolha de atores e demais fatores 

referentes à série. Para designar essas características surgiu o termo fandom1. Esta conjunção 

também propicia o fenômeno da cultura participativa que será discutido adiante. 

 Portanto, com a ascensão do ciberespaço criam-se características de pensamento e de 

comunicação muito próprias deste ambiente. Disto surge o estudo da cibercultura, visando 

proporcionar maior entendimento das muitas camadas de transformações pelas quais a 

sociedade passou e ainda passa com o desenvolvimento da internet. Segundo Lévy, “quanto 

ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), 

de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 

com o crescimento do ciberespaço” (1999, p. 23). 

 Várias particularidades perpassam a cibercultura e a relação da sociedade com a 

técnica, mais especificamente com a tecnologia. Com a evolução da técnica de uma sociedade 

muitos caminhos se abrem, mas estes podem ser ou não aproveitados. Desta forma, a técnica 

não pode determinar os rumos de uma sociedade, porém pode fazer surgir uma gama de 

opções culturais e sociais para se seguir. Visto que, 

a emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da 

civilização. Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade 

                                                           
1Informações retiradas do site Meio e Mensagem. Disponível em: 

<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/12/08/dissecando-a-cultura-dos-fandoms.html>. 

Acesso em: 15 jun. 2018. 
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encontra-se condicionada por suas técnicas. E digo condicionada, não determinada. 

Essa diferença é fundamental. (LÉVY, 1999, p. 28) 

  A crítica do autor se dá quanto à filosofia determinista, que caracteriza a técnica, que 

neste estudo refere-se à tecnologia especificamente, como determinante e responsável pelas 

transformações que a partir dela ocorrem. A quantidade de fatores e agentes torna impossível 

determinar os fins nos quais uma técnica estará ligada, visto que tal técnica pode ter 

representações distintas para sociedades diferentes, assim, podendo construir significados 

simbolicamente, visto que é um aparato que varia de acordo com a cultura e a apropriação das 

pessoas para o uso. Muitos anos depois, esta crítica ainda continua atual e é também reiterada 

por Jenkins, Green e Ford, 

diferentes escolhas tecnológicas, então, podem formatar o uso dado pelo público aos 

conteúdos da mídia, facilitando alguns e limitando outros, mas as tecnologias nunca 

poderão ser projetadas para controlar de maneira absolta como o material é 

distribuído dentro de determinado contexto social e cultural. Na realidade, tanto o 

uso popular da tecnologia como seu uso em nichos sempre se desenrolam muito 

além de qualquer coisa que o desenvolvedor tenha podido prever. (2014, p. 67) 

 Portanto, o caráter imprevisível, seja de expansão ou de conteúdo pragmático, não é 

característica singular da tecnologia ou da internet, mas sim das técnicas em geral. Porém, 

talvez a grande transformação social e cultural que proporcionaram seja. Como não se pode 

controlá-las, o importante a se pensar não são seus impactos, mas até que ponto elas podem 

seguir, quais caminhos são irreversíveis e por quais deveriam avançar.  

2.2 Mídias sociais e redes sociais 

 Os dados sobre o acesso à internet no Brasil impressionam. O senso do IBGE de 2016 

divulgou que 116 milhões de brasileiros estão conectados, o que corresponde a 64,7% da 

população. Como era de se esperar, dentre estes a maior taxa de conexão está na faixa etária 

de 18 a 24 anos. Dado que ratifica informações da Pesquisa Brasileira de Mídia2 do mesmo 

ano de 2016, a qual apresenta a internet como principal meio de informação para os 

brasileiros de até 24 anos e como segundo principal meio de informação para a população em 

geral.3 

 Não é só no Brasil que os dados crescem cada vez mais, como destacam Kotler e 

Armstrong, nos Estados Unidos eles estão em ascensão. A internet é cada vez mais presente 

no cotidiano e nas atividades das pessoas, desde checar informações a buscar trajetos 

alternativos para casa, realizar compras ou interagir com os amigos. Dados reiteram, 
                                                           
2Disponível em: <http://pesquisademidia.gov.br/#/Geral/details-917>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
3Dados encontrados no site G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-

116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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hoje quase 78% dos norte-americanos adultos têm acesso à Internet. Desse total, 

91% verifica seus e-mails, 84% procura mapas e orientações de trajeto, 76% lê 

notícias, 64% se relaciona com amigos e colegas em redes sociais como o Facebook 

e o LinkedIn e 61% faz transações bancárias. (KOTLER; ARMSTRONG, 2015, p. 

26) 

 A popularização do acesso à internet fez surgir um espaço até então inexistente para 

empresas e anunciantes, tornando mais fácil rastrear e monitorar clientes, inclusive ofertar 

produtos direcionados a certa parcela da população, estimulando o crescimento do mercado de 

nicho, dando origem ao fenômeno da Cauda Longa que será discutido posteriormente. 

 Com o avanço constante da internet as plataformas de mídia social surgiram e 

cresceram cada vez mais. Aqui se faz necessário diferenciar os termos mídias sociais e redes 

sociais. Segundo Palagi, “redes sociais são as relações entre indivíduos na comunicação 

mediada por um computador” (2008 apud VILELA, 2017, p. 32). Outro conceito trazido por 

Raquel Recuero expressa que “as redes sociais, desse modo, não são pré-construídas pelas 

ferramentas, e, sim, apropriadas pelos atores sociais que lhes conferem sentido e que as 

adaptam para suas práticas sociais” (2014, p.20). 

 Os atores sociais, de acordo com Recuero, primeiro elemento na construção das redes 

sociais, se envolvem em uma interação social na internet através de construções identitárias 

no ciberespaço. Este ambiente é expresso através das plataformas de mídia social, tais como 

Facebook, Instagram e Twitter, que propiciam a estes atores constituir laços sociais através da 

comunicação. Assim, as mídias sociais são as plataformas que tornam possível essa 

organização dos atores e suas redes em uma esfera digital. Conforme Recuero, “o Orkut ou o 

Facebook não são rede social, mas, sim, o espaço técnico que proporciona a emergência 

dessas redes” (2014, p. 20). A autora vai além: 

 há um processo permanente de construção e expressão de identidade por parte dos 

atores no ciberespaço. Um processo que perpassa não apenas as páginas pessoais, 

como fotologs e weblogs, nicknames em chats e a apropriação de espaços como os 

perfis em softwares como o Orkut e o MySpace. Essas apropriações funcionam 

como uma presença do “eu” no ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo tempo, 

público. Essa individualização dessa expressão, de alguém “que fala” através desse 

espaço é que permite que as redes sociais sejam expressas na Internet. (RECUERO, 

2014, p. 26) 

 Esse processo de construção, expressão ou mudança de identidade já é há muito tempo 

discutido no âmbito sociológico. A modernidade trouxe mudanças que penetraram a fundo o 

sujeito e suas concepções de identificação, de trabalho e de ritmo de vida. Em 1990, Giddens 

já destacava o processo de descontinuidade nas sociedades modernas, e talvez por isso, o 

constante reconhecimento de assumir diversas identidades ao longo da vida. Segundo 

discorre: 
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os modos de vida colocados em ação pela modernidade nos livraram, de uma forma 

bastante inédita, de todos os tipos tradicionais de ordem social. Tanto em extensão, 

quanto em intensidade, as transformações envolvidas na modernidade são mais 

profundas do que a maioria das mudanças características dos períodos anteriores. No 

plano da extensão, elas serviram para estabelecer formas de interconexão social que 

cobrem o globo; em termos de intensidade, elas alteraram algumas das 

características mais íntimas e pessoais de nossa existência cotidiana. (1990 apud 

HALL, 2006, p. 16) 

 Através de outro ponto de vista, o psicanalítico, segundo a visão de Lacan (1977 apud 

HALL, 2006) a fase do espelho, em que a criança luta para enxergar o seu eu através do 

contato com o Outro, é também a fase que marca uma série de contradições e conflitos 

internos, à medida que esta começa a lidar com os sistemas simbólicos, externos a ela. E, 

segundo esta linha de pensamento, é daí que surge essa fragmentação da identidade do 

indivíduo. Segundo Stuart Hall: 

assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 

nascimento. Existe sempre algo “'imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela 

permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo 

formada”. As partes “femininas” do eu masculino, por exemplo, que são negadas, 

permanecem com ele e encontram expressão inconsciente em muitas formas não 

reconhecidas, na vida adulta. Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa 

acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 

andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está 

dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a 

partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos 

por outros. (2006, p. 38-39, grifo do autor) 

 Esta é apenas a visão psicanalítica, pois existem várias outras a fim de interpretar esta 

peculiaridade trazida pela modernidade. Stuart Hall (2006) analisa diversas delas, para 

aprofundar seu estudo ao que ele se refere como “descentramento” da identidade do 

indivíduo. Certamente, como apontado pelo autor, a globalização tem papel imprescindível 

neste processo. Conforme conceituado por Giddens:  

a globalização implica um movimento de distanciamento da ideia sociológica 

clássica da “sociedade” como um sistema bem delimitado e sua substituição por uma 

perspectiva que se concentra na forma como a vida social está ordenada ao longo do 

tempo e do espaço. (1990 apud HALL, 2006, p. 67-68) 

 E tempo e espaço são as chaves para entender as transformações culturais e sociais que 

vivemos nas últimas décadas, pois são essas as barreiras transpostas pela internet e pela 

conversação em rede. Como já destacado por Recuero (2012), esta possibilidade de 

comunicação, que supera os distanciamentos geográficos, altera a forma como conversamos, 

como enviamos e recebemos mensagens, como interagimos socialmente e, agora também 

exposto, como nos identificamos. 

 Identificação esta, tão importante para entender as representações que construímos de 
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nós mesmos ou de outrem nas mídias sociais, que neste contexto se traduzem em perfis. São 

estes perfis que dão voz às nossas singularidades, que expressam nossos pensamentos, 

convicções, engajamentos e particularidades. Estes perfis também podem representar 

empresas, marcas e até séries, como é o caso de Orange Is The New Black (OITNB), cuja 

página no Facebook é o foco de análise deste trabalho, mais especificamente como se dá sua 

comunicação neste ambiente. 

 O Facebook foi criado em 2004 e tem como principal fundador Mark Zukerberg, até 

os dias de hoje atual CEO da empresa. É uma mídia social voltada para conexão de pessoas, 

compartilhamento e produção de conteúdo de entretenimento.  

 Esse compartilhamento, que também pode ser visto como engajamento, é realizado 

por meio da interação entre as representações de cada indivíduo ou marca, ou seja, por meio 

da interação entre perfis. A mecânica é a de construção da sua rede social nesta mídia e, a 

partir daí, sua conexão com ela. Neste processo os indivíduos expressam opiniões e produzem 

conteúdo. Isto promove uma grande relevância ao fenômeno da cultura participativa. Assim 

sendo, 

Henry Jenkins (1992) cunhou o termo “cultura participativa” para descrever a 

produção cultural e as interações sociais de comunidades de fãs, buscando 

inicialmente uma maneira de diferenciar as atividades de fãs das de outras 

modalidades de espectador. Conforme o conceito foi evoluindo, acabou se referindo, 

atualmente, a uma variedade de grupos que funcionam na produção e na distribuição 

de mídia para atender a seus interesses coletivos, de modo que diversos especialistas 

interligaram suas análises do fandom num discurso mais abrangente sobre a 

participação na mídia e por meio dela. (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 24) 

 A evolução da internet e das mídias sociais também foi responsável por abrir espaço 

para uma comunicação entre marcas e consumidores que até então não existia. A conversação 

estas duas partes era muito mais restrita e funcionava quase como uma via única. As marcas 

anunciavam, no rádio, em jornais, revistas ou na televisão (há também outros meios, mas para 

atingir a grande massa destaco estes), os consumidores entravam em contato com esta 

informação e a partir daí consumiam ou não este produto. 

 A resposta do consumidor era mais limitada, se houvesse algum problema poderia 

contatar a empresa através das centrais de atendimento ou relatar o problema para seu círculo 

de amigos e familiares, porém, seria bem difícil que suas queixas tomassem grandes 

proporções e atingissem muitos dos consumidores daquele produto. De fato, 

o ponto mais robusto de contato entre o consumidor e a empresa era o serviço de 

atendimento ao cliente, uma divisão que, na maioria das empresas, tem sido 

marginalizada e frequentemente é medida pela eficiência – pela rapidez com que os 

empregados conseguem finalizar a ligação com o cliente -, mais do que pela 

priorização do contato com o cliente. Com isso, a maior pare da correspondência 

entre a marca e o consumidor era unidirecional, oferecendo pouco espaço para que 
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ele formatasse sua experiência. (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 49) 

 Com o advento da internet, seu papel nesta comunicação foi justamente dar voz aos 

consumidores. Com sites específicos para reviews sobre marcas ou produtos (como o site para 

fornecer feedbacks de empresas Reclame Aqui) e também com a possibilidade de 

compartilhamento rápido de informações (ou seja, o processo de viralização), as opiniões dos 

consumidores são mais divulgadas, respeitadas e levadas em consideração. 

 O crescimento das mídias sociais como um todo, bem como a interação de empresas e 

clientes, em sites específicos ou nestas mesmas mídias sociais, tem base teórica para explicar 

seu crescimento. À medida que o acesso a internet ampliou-se, o contato dos consumidores 

com a marca nos tradicionais canais de atendimento, presenciais ou não, deixaram de ser a 

forma principal de comunicação ao registrar queixas ou elogios. Isto porque este tipo de 

contato humano exige maior nível de interação emocional, o que o faz ser mais estafante. 

Todavia, com a internet esta atividade é facilitada visto que o contato agora passa a ser entre 

homem-máquina. Sendo assim, 

uma pesquisa de Rilling, Sanfey, Aronson, Nystrom e Cohen revelou por que a 

mídia social se tornou tão popular. O estudo mostra que, para os seres humanos, a 

interação face a face exige mais envolvimento emocional do que a interação 

homem-máquina. Assim, comunicar-se por aplicativos de mensagens instantâneas e 

ferramentas de mídia social tornou-se fácil para as pessoas. Quando os 

consumidores querem evitar uma interação emocionalmente desgastante – por 

exemplo, ao reclamar de um serviço ruim –, costumam optar pela interface 

eletrônica. Uma pesquisa da J. D. Power revelou que 67% dos consumidores 

americanos usaram a mídia social de uma empresa para fins de suporte. (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p. 111) 

 Porém, não somente consumidores aproveitaram e levaram vantagem com o 

crescimento e popularização da internet. Para as marcas isso representou certa libertação dos 

meios tradicionais de comunicação que, além dos preços altíssimos, eram presos a grades de 

programação e destinados à grande massa, não podendo atingir um público específico, ou 

seja, o chamado mercado de nicho. Segundo Jenkins, Green e Ford: 

no entanto, quando os websites corporativos surgiram, em meados dos anos 1990, 

ninguém percebeu por inteiro como eles iriam mudar substancialmente a relação da 

empresa com seu público. Poucas empresas, que nessa época criaram websites 

parecendo brochuras, consideravam completamente que as marcas tinham ali a 

oportunidade de contar sua história diretamente para um público que ia além dos 

nichos demarcados pelos horários publicitários na televisão e no rádio, e sem 

precisar recorrer à voz intermediadora dos jornalistas. Ocorreria então uma mudança 

fundamental na maneira como todos “consomem”, na maneira como as pessoas 

interessadas poderiam buscar conteúdo nas empresas quando quisessem – 

justapondo e avaliando as mensagens corporativas diretamente obtidas da fonte e 

publicando o que encontrassem on-line entre seus círculos de amigos, familiares, 

colegas e até desconhecidos. (2014. p. 49-50) 

 É, em certa medida, um processo mais direto de comunicação entre marcas e 
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consumidores. As intermediações neste contato ainda acontecem, mas não há como ignorar 

que hoje as empresas têm uma preocupação muito maior com sua imagem, pois sabem a 

fragilidade com que ela pode ser abalada ou destruída, por exemplo, por meio de um simples 

post. Por isso, torna-se tão importante o papel dos advogados de marca, pessoas que se 

posicionam como defensores da marca, tanto off-line como on-line, em conversas, fóruns ou 

em mídias sociais. São essas pessoas, que se manifestam espontaneamente, as responsáveis 

pela consolidação da imagem de uma marca, dentro e fora da internet. Pois, 

atualmente, a conversa ponto a ponto entre consumidores é a forma de mídia mais 

eficaz. Dada a falta de confiança, as empresas poderiam não ter mais acesso direto 

aos consumidores-alvo. Como os consumidores confiam em seus correspondentes 

mais do que nunca, a melhor fonte de influência é o exército de clientes 

transformados em advogados da marca. Assim, a derradeira meta é encontrar os 

clientes e convertê-los em advogados fiéis. (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017, p. 78) 

 Com a propagação de conteúdo em favor da marca feita pelos advogados fiéis a ela, as 

empresas ganham a chance de se fortalecer no discurso boca a boca e de ter uma presença 

positiva nas mídias sociais. Essa propagação de conteúdo nas mídias é uma forte característica 

da cultura participativa. 

 A interatividade proporcionada pela internet com a Web 2.0 fez modificar a produção 

de conteúdo, como aqui já citado, os usuários agora também criam e não só reproduzem 

conteúdo. As mídias sociais fizeram surgir a capacidade do compartilhamento e este é o ponto 

importante para entender todo o fenômeno da cultura participativa.  

 O simples processo de compartilhar uma informação é capaz de ressignificar aquela 

postagem. Suponhamos que o indivíduo compartilhe para sua rede social de amigos, em 

determinada mídia social, um post de uma marca ou de outra pessoa. Além de ter a 

possibilidade de comentar sobre aquele post, ao divulgá-lo este conteúdo não só se expande, 

em número de pessoas atingidas, mas se transforma. Isto porque gera capital social. 

 Capital social é outro fator importante nas relações entre os atores, nas redes sociais. 

Partindo do conceito de Bourdieu, existem quatro tipos de capital: econômico, social, 

simbólibo e cultural. O capital social seria responsável pela sensação de pertencimento a um 

grupo e é por ele que seus participantes, os atores, são capazes de se conhecer e reconhecer 

mutuamente. Segundo a definição do autor, 

o capital social é o agregado dos recursos atuais e potenciais, os quais estão 

conectados com a posse de uma rede durável, de relações de conhecimento e 

reconhecimento mais ou menos institucionalizadas, ou em outras palavras, à 

associação a um grupo – o qual provê cada um dos membros com o suporte do 

capital coletivo (...).  (1983 apud RECUERO, 2009, p. 46) 

 Portanto, para tratar das redes sociais na internet convém uma adaptação para os dias 
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atuais. Porém, os conceitos que aborda continuam sendo estruturas básicas importantes para 

entendermos as trocas de informações e as relações entre atores nos grupos. 

 Essa conceituação teórica é importante para entendermos a troca de capital social na 

internet, mas também a formação dos grupos sociais ou redes sociais. A internet está repleta 

de singularidades neste processo, a manutenção de uma rede social on-line e off-line são bem 

diferentes. No meio on-line os atores se conectam através de resposta reativas (aceitar ou não 

um pedido de amizade ou seguir ou não tal pessoa), mas a interação não precisa ser mantida, 

após este contato inicial os atores estão conectados e não há a necessidade de troca de 

informações para que esses laços sociais não se percam. Situação que se difere 

completamente do meio off-line, em que os laços se constituem e fortalecem na interação 

mantida pelos atores. 

 Ou seja, a rede social na internet transpõe a barreira do tempo, já que, depois de 

construída só se dissolve caso a pessoa exclua-se dela ou caso ela seja excluída. E isto é 

importante para entender como as conexões em redes sociais se fortalecem. Segundo Recuero, 

“quanto mais a parte coletiva do capital social estiver fortalecida, maior a apropriação 

individual deste capital. Essa apropriação influencia diretamente o capital social encontrado 

nessas redes” (2009, p. 54). Portanto, é em grupos, comunidades, em redes, que a conexão 

entre os atores se fortalece. Isto explica o surgimento e a consolidação de vários grupos na 

internet que se organizam em prol de um tema de interesse em comum, como, por exemplo, 

uma série. 

 Dessa forma, ao reproduzir um conteúdo os atores sociais são capazes de modificá-lo 

de forma mais intensa e singular, se envolvendo mais neste processo da cultura participativa, 

do que seriam capazes através das mídias tradicionais. Ainda que a participação não seja 

plena, o efeito de propagação é ferramenta muito importante, pois comunica algo a respeito 

não só de quem criou o conteúdo, mas também de quem o compartilhou. 

 

2.3 Cauda Longa e a ascensão dos mercados de nicho 

 Especificamente quanto a séries, com a cultura participativa teve início o 

envolvimento dos fãs com a narrativa de formas diferentes, seja produzindo conteúdo paralelo 

a ela, criando perfis para personagens fictícios nas mídias sociais ou criando histórias com 

enredos e situações inéditas e totalmente diferentes das trabalhadas nas séries, as famosas fan 
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fictions4 (ou fanfics, em abreviação). Ou seja, o processo de participação no que diz respeito a 

séries foi um grande aliado para proporcionar mais interação entre espectador e obra 

audiovisual. 

 Mas esta interação nem sempre foi vista como positiva. Em Cultura da Conexão, os 

autores Jenkins, Green e Ford (2013) relatam uma situação que tornou conturbada a relação 

entre fãs e a série Mad Men. No mesmo ano do lançamento do Twitter, 2007, surgiu também 

a série, do canal por assinatura americano AMC, chamada Mad Men.  

 Todo o imbróglio se deu quando em 2008, já na segunda temporada. Alguns fãs, 

munidos da plataforma Twitter, começaram a desenvolver perfis falsos dos personagens da 

série. Dessa forma, quando os episódios iam ar os personagens começavam a comentá-los ao 

mesmo tempo. Os perfis de personagens interagiam com os fãs, faziam eles se envolverem 

ainda mais com a narrativa, ou seja, proporcionavam engajamento entre o público.  

Figura 1 – Interação do personagem Don Draper no Twitter 

 

Fonte: Google 

 Mas não foi dessa forma que a AMC leu a situação a priori. Temerosa quanto a sua 

falta de controle do conteúdo gerado por estes perfis, a AMC entrou em contato com o Twitter 

para esclarecer quem seriam os responsáveis. O Twitter em seguida retirou as contas do ar por 

entender que se tratava de um questionamento de direitos autorais. 

 Os fãs, em contrapartida, não aprovaram a reação da rede. E daí originou-se uma 

discussão com comentários a favor das contas fictícias e repreendendo as atitudes da AMC. 

Conforme o conflito ganhou força, a empresa voltou atrás, responsabilizando a sua agência 

digital pelo desentendimento. Assim,  

                                                           
4“As fanfics são histórias ficcionais que podem ser baseadas em diversos personagens e enredos que pertencem 

aos produtos midiáticos, como filmes, séries, HQ’s, videogames, mangás, animes, grupos musicais, 

celebridades e etc.”. Disponível em: <https://www.significados.com.br/fanfic/>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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houve uma manifestação imediata e geral de protesto contra a AMC por desrespeitar 

os fãs, sinalizando que essa atividade tinha se tornado um motor para gerar interesse 

e intensificar o engajamento em um programa de nicho a cabo que recebia altos 

elogios da crítica, mas audiência decepcionante. (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, 

p. 59) 

 Esses acontecimentos são a base para um fenômeno que com o passar dos anos, e da 

popularização das mídias sociais, cresceria muito. Os espectadores passaram a se envolver 

ainda mais nas tramas das séries que acompanham, criaram grupos para discussão, páginas 

para exaltar personagens e perfis para interagir entre eles. 

 Essa jornada de transformação entre as interações de fãs e séries só foi possível por 

meio da internet, da ascensão das mídias sociais e da cultura participativa. Conforme cresceu 

o espaço para criação e troca de informações entre públicos específicos, novas possibilidades 

de conteúdo surgiram. E isto propiciou também o fenômeno da Cauda Longa. Pois,  

quando o material é produzido segundo um modelo “tamanho único”, ele 

corresponde com imperfeições às necessidades de determinada audiência. Por outro 

lado, os membros desta audiência devem reformatar esse material para que ele 

atenda melhor aos seus interesses. Quando o material é propagado, ele é refeito: seja 

literalmente, ao ser submetido aos vários procedimentos de remixagem e 

sampleamento, seja figurativamente, por meio de sua inserção em conversas em 

andamento e através de diversas plataformas. Esse contínuo processo de 

transformação do propósito original e de recirculação está corroendo as divisórias 

percebidas entre produção e consumo. (JENKINS, GREEN e FORD, 2014, p. 54) 

 Chris Anderson, em 2006, ao lançar A Cauda Longa foi o primeiro a prever e estudar a 

revolução pela qual o mercado mundial passaria. Em seu livro descreveu o processo de 

crescimento do mercado de nicho, em virtude do surgimento de empresas com investimento 

no meio on-line. 

 Graças ao insight de empresas como Amazon e Netflix, o varejo mundial se 

transformou de forma significativa. Com a internet surgiu uma nova possibilidade de vendas 

para empresas, o que essas duas e outras mais descobriram com antecedência foi que essas 

possibilidades poderiam render mais frutos que lojas de varejo tradicionais, com pontos 

físicos. Isto porque, no meio digital, as despesas diminuem e o estoque se expande em 

variedade. 

 Esse processo de diminuir despesas diretas ou indiretas – de aluguel, funcionários e 

outras – foi crucial para que essas novas empresas pudessem investir em produtos de nicho. 

Enquanto, em lojas tradicionais, a rentabilidade desses produtos não compensava, por 

ocuparem o mesmo espaço que os hits de massa, ainda que sendo vendidos esporadicamente, 

nas lojas on-line o espaço já não era mais um problema e isto fez com que o investimento em 

produtos de nicho aumentasse. Eles continuavam com suas vendas pontuais, porém agora 

eram tão numerosos que passaram a competir com os grandes hits. Para que se entenda quais 
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são esses mercados de nicho o autor se refere convém expor: 

esses nichos são um vasto território ainda não mapeado, com enorme variedade de 

produtos, cuja oferta até então era antieconômica. Muitos desses produtos nesse 

novo mercado estavam lá havia muito tempo, mas não eram visíveis ou prontamente 

identificáveis. São os filmes que não chegam aos cinemas de bairro, as músicas que 

não tocam nas emissoras de rádio locais ou os equipamentos esportivos que não se 

encontram no Wal-Mart. Agora, tudo isso está disponível via Netflix, iTunes, 

Amazon ou somente em alguma área mais remota, desbravada pelo Google. 

(ANDERSON, 2006, p. 11) 

 Transposta a barreira física, de espaço, e também econômica, os produtos de nicho 

encontraram as condições perfeitas para crescerem e se tornarem um mercado cada vez mais 

importante. A nomenclatura cauda longa derivou-se da análise gráfica da venda de músicas 

online, da empresa Rhap-sody. Com os dados fornecidos pela empresa, Anderson pode 

construir um gráfico cujo resultado foi uma curva bem distinta, denominada na estatística 

como distribuições de cauda longa. E foi por isso que ele atribuiu esta nomenclatura a este 

fenômeno.   

Figura 2 – Gráfico da Cauda Longa 

 

Fonte: Google 

 A análise do gráfico mostra uma alta curva responsável por alguns grandes sucessos e 

logo depois decresce de forma acentuada, com as faixas menos populares, porém nunca atinge 

zero. Foi por meio dessa análise que Anderson (2006) pode perceber o tamanho da influência 

econômica que o mercado de nicho estava alcançando. 

 Esse estudo é essencial para entendermos o crescimento do mercado de nicho e a 

consequente explosão da Netflix no meio audiovisual. Primordialmente, a cauda longa está 

ligada à variedade de produtos. Apesar de acentuadas na indústria do entretenimento, podem-

se ver caudas longas em diversos produtos diferentes. A mudança na dinâmica de oferta e 
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procura de produtos é basicamente a grande influência para isto. A busca pela personalização, 

pela maior oferta de produtos específicos, fez surgir a demanda por diversas mercadorias com 

finalidades singulares. O consumidor busca encontrar exatamente o que procura, e somente o 

surgimento da internet e das vendas on-line poderiam transformar esse anseio em realidade.  

 Esta realidade transformou também as lojas físicas de varejo com o passar do tempo, à 

medida que o seu público teve suas necessidades atingidas e ao mesmo tempo transformadas 

pelo consumo on-line. O consumidor de hoje tem à disposição as informações que busca no 

meio digital e pode decidir se fará a compra neste ambiente ou em loja física, onde as 

vantagens deste ou daquele ficam a cargo de cada um. 

 Isto resulta em diversas alternativas para o público, mais opções e variedade de preços, 

mas também cria uma ansiedade no consumidor moderno. A quantidade de mercadorias e de 

conteúdo se multiplicou e o acesso a eles se tornou mais fácil. As empresas precisam se 

reinventar para atender as expectativas do público, que por sua vez, precisa aprender a lidar 

com a enorme quantidade de informações as quais é exposto diariamente. Haja vista que, 

no passado os consumidores ouviam com atenção a transmissão de conteúdos pela 

mídia tradicional, inclusive a publicidade. Eles simplesmente não tinham escolha. A 

mídia social mudou isso. Agora, os consumidores têm a disposição um grande 

volume de conteúdo gerado por outros usuários, o qual eles consideram mais 

confiável e bem mais atraente do que aquele oferecido pela mídia tradicional 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p. 148-149). 

 Por meio da cultura participativa, a população aumentou seu envolvimento não só no 

processo de criação de conteúdos, mas também no consumo de mercadorias e de 

entretenimento. Para as marcas o grande aspecto positivo está em agora manterem um contato 

mais direto com seu público-alvo e isto se deu, em grande parte, com a presença cada vez 

mais marcante destas nas mídias sociais. O diálogo se expandiu e conforme mais um meio se 

estabilizou como forma de atingir consumidores, ele também foi responsável por trazer mais 

poder de escolha para as pessoas. 

 O tempo para prender a atenção do consumidor não passa muito dos cinco segundos 

no YouTube antes da plataforma oferecer a opção para pular o anúncio, tal como descreve 

Kotler, Kartajaya e Setiawan, “se as marcas ou anunciantes não conseguem chamar atenção 

durante os cinco primeiros segundos, não podem reclamar se os consumidores optam por 

ignorar o restante de seu conteúdo” (2017, p. 149). Dessa forma, as marcas concorrem, hoje, 

não pelo espaço para anunciar (como antes em programações de rádio e televisão), mas pela 

atenção das pessoas. Se antes o vilão era o controle remoto, hoje existem várias plataformas 

competindo por essa atenção, de forma cada vez mais acirrada.  

 O fenômeno da Cauda Longa vem como grande facilitador para marcas que investem 
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em mercado de nicho, tornando mais fácil atingir o consumidor. O desenvolvimento dos dias 

de hoje é cada vez mais no sentido da segmentação de mercado, por ser mais acessível o 

alcance do público específico ao qual se destina seu produto.  

 O mercado do entretenimento viu como oportunidade investir em uma cultura de 

nicho, de forma a satisfazer as necessidades mais específicas dos consumidores. Porém, o 

poder de atingi-los de forma tão pontual não é uma realidade nova. Segundo a crítica de 

Adorno, “quanto mais sólidas se tornam as posições da indústria cultural, tanto mais 

brutalmente esta pode agir sobre as necessidades dos consumidores, produzi-las, guiá-las e 

discipliná-las, retirar-lhes até o divertimento” (2002, p. 25). O conceito de Adorno quanto à 

Indústria Culura se apresenta aqui como um contraponto, já que a referência teórica tida por 

base deste estudo está centrada na cultura participativa, com a visão de Jenkins como central. 

 O autor Gilles Lipovetsky, que conceitua a hipermodernidade como um período 

posterior à pós-modernidade em que o hiperconsumo5 se torna parte essencial das estruturas 

sociais, também reflete sobre a questão da tendência a personalização nas escolhas dos 

indivíduos. Segundo ele, 

assim opera o processo de personalização, nova maneira de a sociedade organizar-se 

e orientar-se, nova maneira de gerar os comportamentos, não mais com a tirania dos 

detalhes, e sim com o mínimo de austeridade e o máximo de desejo possível, com o 

mínimo de coerção e o máximo de compreensão possível. (2004, p. 20) 

 A inversão de enfoque, que antes estava centrado nos grandes hits, passando agora 

para diversos mercados de nicho trouxe uma ampliação nas escolhas do público e no mercado 

em si. Criam-se diversas segmentações, de forma que, esses vários nichos de mercado são 

capazes de rivalizar e concorrer com os grandes sucessos de massa. As empresas on-line que 

obtém grande êxito exploram esse fenômeno, 

o Google, por exemplo, ganha boa parte de seu dinheiro não com grandes empresas 

anunciantes, mas com a propaganda de pequenos negócios (a Cauda Longa da 

propaganda). Com a eBay ocorre basicamente o mesmo fenômeno — ela explora 

produtos de nicho, desde carros para colecionadores até tacos de golfe adaptados. 

Ao superar as limitações da geografia e da escala, empresas como essas não só 

expandem seus mercados, mas também, o mais importante, descobrem outros 

mercados inteiramente novos. Além disso, em todos os casos, esses mercados que se 

situam fora do alcance dos varejistas físicos se revelaram muito maiores do que 

seria de esperar — e se tornam cada vez mais vastos. (ANDERSON, 2006, p. 25, 

grifo do autor) 

 Há doze anos, Chris Anderson já previa a força do mercado de nicho. Desde então, ele 

se expandiu ainda mais. Com a queda no custo de distribuição e com a possibilidade 

praticamente infinita de armazenamento, o resultado foi a ascensão de um público até então 

                                                           
5 Um consumo com fins e critérios individuais pautado em uma lógica emotiva e hedonista, que faz com que se 

consuma primeiramente para sentir prazer. 
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oculto pela grande massa, mas ávido por conteúdo de seu interesse. A demanda por esse tipo 

de conteúdo era latente, e somente a popularização da internet foi capaz de revolucionar o 

mercado dessa forma. 

 Desafiando algumas das visões de Anderson, o artigo de Anita Elberse na revista 

Harvard Business Review (2008) ao analisar os indivíduos observou uma propensão maior 

daqueles que interagem com mídia a buscar conteúdo no extremo mais longo da cauda, 

enquanto aqueles que acessam esporadicamente tendem a caminhar na curva acentuada da 

cauda. O que significa expor: 

aqueles que são profundamente interessados em um dado gênero são mais propensos 

a pesquisar e a experimentar material alternativo naquela área. Tudo isso tende a 

apoiar uma versão mais leve da teoria da cauda longa, uma que se concentra no 

modo como a web expandiu o acesso a alternativas, em vez de sugerir que os 

mercados de nicho deslocassem totalmente a atenção concentrada associada à era da 

radiodifusão (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 294). 

 O mercado de hits, da grande massa, continua sendo uma indústria que gera milhões. 

Falando especificamente sobre a indústria do entretenimento e sobre o meio audiovisual, 

Hollywood continua produzindo e investindo muito em filmes voltados para o grande público 

e obtendo lucros exorbitantes. A questão aqui não é só de transformação mercadológica, mas 

de vivência e de interesse. Ainda nos interessamos pela vida das grandes estrelas, seus 

enormes salários, por filmes que “arrasam quarteirão” e se tornam campeões de venda. 

Porém, as interações hoje giram mais em torno dos pontos em comum, da busca pela 

satisfação em consumir conteúdos diferentes, mas que despertam seu interesse. Essa é a 

transição do mercado de massa para o mercado de nicho. 

 Não fosse a mudança econômica, que diminuiu custos de distribuição e 

armazenamento, não seria possível o crescimento deste fenômeno. Como exposto 

anteriormente, a popularização da internet é grande responsável por isso. O acesso aos 

computadores, celulares e tablets fez com que acessar informações e conteúdo fosse um 

processo muito mais simples. Mas também, por meio da cultura participativa, fez com que a 

própria criação de conteúdo aumentasse enormemente.  

 Um dos principais motivos para os conteúdos de nicho se espalhar e atingir várias 

pessoas interessadas é o “boca a boca”. Essa mecânica é a chave para a obtenção de sucesso 

de marcas nos dias de hoje. Principalmente, porque mistura a troca de informações tanto on-

line como off-line. Segundo Jonah Berger (2014), a comunicação on-line é responsável por 

uma taxa de apenas 7%. As pessoas costumam supor que a maioria das conversas se dá em 

ambiente on-line, mas se esquecem da quantidade enorme de horas que passamos off-line. 

 O desafio para essas marcas, que estão presentes no meio digital, é serem capazes de 
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transitar e fazer parte também das conversas e do cotidiano das pessoas mesmo no espaço off-

line. E é aí que o “boca a boca” torna-se o meio mais eficaz para realizar esta tarefa. Foi esta 

habilidade que empresas como Netflix e Spotify souberem desenvolver. O espaço on-line 

aumentou as oportunidades para anunciar e obter contato com seu público, porém as empresas 

digitais de grande sucesso souberam dar a devida importância a essa prática, já que continua 

sendo o método mais eficaz para atingir consumidores. Como argumenta Berger, 

o boca a boca é mais eficiente que a publicidade tradicional por dois motivos-chave. 

Primeiro, é mais persuasivo. Os anúncios em geral nos dizem o quanto um produto é 

maravilhoso. [...] Mas, como os anúncios sempre afirmam que seus produtos são os 

melhores, eles não são realmente dignos de confiança. [...] Nossos amigos, porém, 

tendem a nos dar a real. [...] A objetividade de nossos amigos, combinada à sua 

sinceridade, nos deixa muito mais inclinados a ouvi-los, confiar e acreditar neles. 

(2014, p. 10-11) 

 O fato da informação chegar até nós por meio de pessoas que conhecemos faz com 

que demos mais credibilidade a ela. A popularização da internet foi capaz de gerar inúmeras 

ferramentas para segmentação de público, fornecimento de dados e também alternativas para 

anunciar para estas pessoas. Porém, marcas, tanto tradicionais como as advindas do meio 

digital, ainda continuam a depender do processo de boca a boca para sua popularização.  

 Este processo é o responsável por fazer com que as marcas cresçam aos olhos do 

público e talvez, por isso, a Netflix consiga tanto sucesso com suas séries destinadas a 

mercados de nicho. Ao abranger e ser capaz de se conectar com cada vez mais pessoas 

(através da publicidade e, principalmente, do “boca a boca”), ela descobre, assim, novas 

possibilidades de mercado.  

 Ocorreu uma série de fatores para que a transformação no consumo e nos mercados 

pudesse propiciar o surgimento do streaming e o sucesso da Netflix. A predileção das pessoas 

por conteúdos específicos e a disponibilidade de acesso a esses conteúdos, graças à 

popularização da internet e das mídias sociais, fez ampliar a cultura de nicho. Ao propagar-se 

de forma crescente no mundo todo, através de sua grande presença on-line e também off-line, 

a Netflix consegue interagir com novas pessoas, que representam mais audiência, mas 

também novas opções de produção de conteúdo, e por isso, também representam novas 

alternativas de mercado, uma dessas sendo o público LGBT, que será estudado a seguir. 

 

 

 

 

 



29 

 

3 PANORAMA HISTÓRICO DA LUTA LGBT 

 Antes de adentrar os movimentos sociais históricos de luta convém explicar a 

nomenclatura utilizada. LGBT6 é uma sigla que se popularizou em meados de 1990 e se refere 

a Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Mais recentemente, a letra T também 

passa a ser utilizada para se referir a Transgêneros. Por abarcar mais grupos e dessa forma 

representá-los este termo se tornou popular. 

 O espaço para que cada expresse sua orientação sexual de forma livre é fruto de uma 

luta diária, cotidiana e que tem raízes anos atrás, com homens e mulheres que defenderam o 

movimento LGBT e deram voz às minorias, que até então estavam dispostas de forma 

marginalizada na sociedade. A própria utilização do termo “orientação sexual” continua sendo 

um desafio, ainda nos dias de hoje. De forma preconceituosa, ainda que inconscientemente, 

muitas pessoas ao se referir à sexualidade escolhem o termo “opção sexual”, o que incita, 

implicitamente, que a sexualidade seja uma escolha, uma opção, feita conscientemente pelo 

indivíduo.  

 No Brasil, foi somente na considerada “segunda onda” do movimento homossexual, 

na década de oitenta, que passaram a reivindicar o uso de “orientação” e não mais “opção”. 

Este período é caracterizado por uma expansão de visibilidade pública da homossexualidade e 

pelo surgimento da epidemia da AIDS. Conforme dito, 

outra mudança importante desse período é a adoção do termo “orientação sexual”, 

de modo a deslocar a polarização acerca da homossexualidade pensada como uma 

“opção” ou como uma “condição”inata. O uso do termo “orientação sexual” implica 

afirmar que não se trata de escolha individual racional e voluntária, mas não se trata 

também de uma determinação simples. (FACCHINI, 2011, p. 15) 

 Cada uma das conquistas da comunidade LGBT, por menor que pareçam ter sido, 

foram cruciais para que este grupo conquistasse seus direitos e se fizesse ouvido, respeitado e 

pudesse exercer seu direito à cidadania como qualquer outra parcela da população. A luta é 

incessante e ainda nos dias de hoje muito necessária. Tudo tem início lá atrás, com ativistas 

que lutaram e resistiram, em uma época em que os direitos desse grupo eram praticamente 

inexistentes e o preconceito era imenso.  

3.1 Da Revolta de Stonewall à legalização do casamento entre pessoas de mesmo sexo 

 Em junho de 1969, a cidade de Nova Iorque vivenciou um momento que se tornaria 

                                                           
6Nomenclatura que será utilizada neste trabalho, tendo em vista que é um dos acrônimos mais populares para se 

referir a essa comunidade, inclusive em outras línguas como a inglesa. Apesar de outras nomenclaturas também 

existirem para esta comunidade, ao termo LGBT será utilizado por ser considerado comumente mais usual. 
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histórico na luta LGBT. Com os direitos civis muito em voga, principalmente em virtude dos 

protestos acerca da permanência dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, a comunidade 

LGBT resolveu dar um basta nas intimidações e preconceitos que vivenciavam, e tiveram 

apoio também da população em geral. 

 Tudo ocorreu em um bar, o Stonewall Inn, famoso por acolher tanto gays, lésbicas, 

como travestis e drag queens7. Por esse motivo, o bar era comumente perseguido por 

policiais, que frequentemente faziam vistorias, pressionavam quanto à fiscalização de licenças 

para bebidas alcoólicas ou quaisquer outras razões. Era uma forma de intimidar tanto o 

estabelecimento quanto as pessoas que o frequentavam. É importante destacar que até os anos 

1960 a homossexualidade era ilegal em todos os estados norte-americanos, por isso, as visitas 

e as prisões policiais em bares com público LGBT eram ainda tão frequentes.  

 Em 28 de junho de 1969, policiais, como já haviam feito tantas outras vezes, 

compareceram ao bar e prenderam todos os travestis que lá estavam. A diferença é que desta 

vez as pessoas resolveram resistir. Gays e lésbicas enfrentaram os policiais e protestaram 

quanto a sua insatisfação com as prisões. A tensão começou a crescer. Os policiais ao se 

depararem com a multidão enfurecida do lado de fora se abrigaram dentro do próprio bar, 

porém, mesmo com a insatisfação, os confrontos e o protesto de várias pessoas eles 

conseguiram sair de lá e efetuar as prisões. 

 No outro dia, os policiais retornaram ao bar, assim como os manifestantes. Mais uma 

vez houve confronto entre eles. E desta forma continuou até que as forças policiais cessassem 

e o bar fosse reaberto. Os manifestantes não cederam e os confrontos tiveram fim com a 

decisão de encerrar a violência policial. Desde então, a comunidade LGBT nunca mais seria a 

mesma e começaram a ser formados vários grupos de luta pelos seus direitos a partir daí. É 

por isso que o dia 28 de junho continua sendo comemorado como o Dia do Orgulho LGBT. 

 Este dia foi marcado também pela morte de Judy Garland, atriz americana adorada 

pela comunidade gay e que era conhecida por interpretar a canção Over The Rainbow, no 

espetáculo O Mágico de Oz. Foi a partir daí que a bandeira do arco-íris passou a ser cunhada 

como símbolo do movimento. 

 Essa foi também uma grande influência para a peculiaridade do ocorrido no bar 

Stonewall Inn, já que relatos afirmam que este era um dos bares em que fãs da atriz, 

pertencentes à comunidade LGBT, estavam se reunindo após seu funeral, que ocorreu 

também na cidade de Nova Iorque. Conforme dito, 

                                                           
7 Homens que se travestem como mulher, com o intuito performático e artístico, atuando geralmente em festas e 

boates LGBT. 
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o arco-íris se tornou símbolo do Movimento Gay a partir da canção “Over The 

Rainbow”, que significa “além do arco-íris”. Música interpretada por Judy Garland, 

atriz idolatrada pela comunidade gay Norte Americana, que morreu em 1969, por 

overdose em Londres. Seu corpo foi velado na cidade de Nova Iorque e muitos 

homossexuais estiveram presentes em seu funeral. Após a cerimônia alguns 

militantes do movimento homossexual se encontraram nos bares de Greenwich 

Village e também no Stonewall. (BEZERRA et al., 2013, p. 320) 

 Essa luta icônica foi um marco, além de sua importância para a época, representou 

uma mudança na mentalidade de toda a comunidade LGBT, que não só se tornou mais ativa 

pela luta dos seus direitos, como reconheceu que nunca os conquistariam caso não fossem 

capaz de se organizar e exigi-los ao governo indo às ruas e protestando.  

 O próprio fato de resistir e de protestar marca a história dos LGBTs, que até hoje 

lutam por estas mesmas coisas que outrora, que no fim, se resumem à necessidade de serem 

vistos e ouvidos, não só pelos governos, mas pela população em geral, para que a cada dia o 

preconceito possa ser menor. A legitimação por parte do governo, nesse caso o estadunidense, 

foi um fator de grande ajuda para o reconhecimento progressivo dos direitos dessas pessoas. 

Ao encerrarem a violência policial na Revolta de Stonewall legitimaram o movimento dos 

LGBTs e reconheceram que sua voz se fez ouvida, o que para eles até então nunca acontecera. 

 A força LGBT teve que se fazer muito mais presente alguns anos depois, na década de 

1980, quando surge a epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). As 

origens desta doença remetem a um vírus denominado SIV, presente no sistema imunológico 

de chimpanzés e do macaco-verde africano. Caracteriza-se por ser um vírus altamente 

mutante, que posteriormente deu origem ao HIV, termo somente cunhado em 1986. O 

reconhecimento da doença se deu em 1981, com vários relatos de sintomas em homossexuais. 

 Das teorias quanto à origem da doença a mais aceita relata que tribos africanas, ainda 

no início do século XX, caçavam carne de macacos pelas florestas. Frequentemente, esses 

animais mordiam os caçadores, que depois carregavam os animais abatidos e ensanguentados 

fazendo assim com que houvesse contato entre seu sangue e o dos animais (infectados pelo 

SIV), o que posteriormente evoluiu para uma mutação do vírus em seres humanos, o HIV. 

Quanto à disseminação pelo mundo, teria ocorrido com as várias guerras de independência no 

continente africano, na década de sessenta, que fizeram muitas pessoas se refugiarem na 

Europa e em outros locais.  

 Conforme a doença ganhou notoriedade, a sua associação com os LGBTs passou a ser 

frequente, já que a maioria dos casos que chegavam à mídia era de homossexuais, 

principalmente homens gays. Por isso, durante muitos anos ela foi denominada de “câncer 

gay”, termo pejorativo e errado. Por certo período de tempo, acreditava-se que o vírus só era 
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transmitido entre homossexuais. Somente depois, com o crescente estudo a respeito da 

transmissão do HIV tomou-se conhecimento de que a doença poderia acometer qualquer 

pessoa, independente de sua orientação sexual.  

 Hoje, graças aos remédios, o portador do vírus pode viver uma vida saudável, 

inclusive sem nunca manifestar sintomas. Porém, ainda não há cura para a doença, apesar de 

continuar havendo muitas pesquisas na área, algumas inclusive que proporcionam um avanço 

significativo.8 A rápida disseminação da AIDS, principalmente entre os homossexuais da 

década de 1980, alertou para a falta do uso de preservativos nas relações sexuais, inclusive foi 

posteriormente a isso que as campanhas de incentivo e distribuição de preservativos ganharam 

mais força, inclusive tendo como foco o público LGBT, que até então não estava incluído nas 

campanhas de saúde que alertavam para a importância de sexo seguro. Foi um passo 

importante para a inserção destas pessoas em políticas públicas de saúde, algo que até hoje 

infelizmente é difícil de ocorrer. 

 Um dos principais acontecimentos para que essa associação entre doenças e pessoas 

LGBT deixasse de ocorrer foi justamente a retirada da homossexualidade da lista 

internacional de doenças mentais da Organização Mundial de Saúde (OMS), o que só ocorreu 

em 17 de maio de 1990, data que ficou marcada na história e passou a ser considerada como 

Dia Internacional contra a Homofobia, chamando a atenção e despertando o debate quanto ao 

preconceito e assim buscando conscientizar a população em geral. 

 Conforme crescia o espaço para o debate quanto a LGBTfobia e a conscientização das 

pessoas, cresceu a pressão nos governos para que a orientação sexual deixasse de ser 

estigmatizada. No Brasil, a luta pelos direitos LGBT teve início em 1978 com a criação do 

jornal O Lampião da Esquina, primeira fonte de informação que se dirigia abertamente a 

temas de interesse homossexual e também defendiam outras minorias, falando sobre 

feminismo e racismo. Além disso, o jornal fazia oposição à ditadura que aqui estava em vigor. 

Nesse período foi criado também o Somos, o primeiro grupo brasileiro de mobilização por 

direitos.  

 Esse processo de abertura para o diálogo a respeito de temas que afetam a população 

LGBT e a concessão de direitos a eles foi algo gradativo e só proporcionado graças a força do 

movimento que sempre lutou e pressionou governos, nunca cedendo e se abatendo com os 

preconceitos que viviam. 

                                                           
8 Recentemente, uma vacina testada em humanos apresentou resultado positivo ao suprimir a existência do vírus, 

o que caminha cada vez mais no sentido de uma possível cura para a doença. Disponível em: 

<https://www.portalt5.com.br/noticias/geral/2017/10/10568-vacina-que-cura-hiv-tem-resultado-positivo-em-

teste-humano>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
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 Já nos Estados Unidos, foi somente em 2004 que Massachusetts se tornou o primeiro 

estado a legalizar o casamento entre pessoas de mesmo sexo. Trinta e sete outros estados, 

incluindo a capital Washington, D.C., seguiram seus passos. Porém, a decisão da Suprema 

Corte americana de tornar esta união legal em todo o país só veio em 2015. Essa deliberação 

representou um significativo avanço nos direitos humanos das pessoas LGBT, não somente lá, 

como no mundo todo. 

 O caso dos Estados Unidos foi simbólico devido à importância do país no cenário 

político mundial. O que deu força ao movimento foi a união do ativismo social (que envolvia 

manifestações nas ruas e também nas mídias sociais) juntamente com a pressão jurídica, já 

que vários casais que viviam juntos em estados que não haviam legalizado o casamento entre 

pessoas de mesmo sexo começaram a buscar na justiça que seus direitos fossem reconhecidos. 

 Como foi o caso de Jim Obergefell, que viveu 21 anos com John Arthur, em Ohio (um 

dos estados em que o casamento ainda não era legal). John tinha esclerose lateral amiotrófica, 

doença que não tem cura, e Jim queria que a união entre os dois fosse reconhecida na certidão 

de óbito, quando o parceiro morresse. Apesar de terem se casado em outro estado, ele lutou 

para que a união dos dois também fosse reconhecida em Ohio.9 

 Iniciativas como essa eram celebradas por aqueles que apoiavam a decisão a favor da 

legalização e foram responsáveis por pressionar a Suprema Corte a tomar uma decisão quanto 

à questão. As mídias sociais não tiveram papel apenas de pano de fundo, já que foram palco e 

deram voz aos posicionamentos em relação à causa. Destaca-se o papel do presidente dos 

Estados Unidos na época, Barack Obama, que desde 2012 havia se manifestado a favor, tendo 

inclusive comemorado em sua conta no Twitter quando da decisão em prol do casamento 

entre pessoas de mesmo sexo escrevendo que “é um grande passo em nossa marcha em 

direção a igualdade. Casais gays e lésbicos agora têm o direito de casar, como qualquer outra 

pessoa”. 

Figura 3 – Comentário de Barack Obama quanto à decisão da Suprema Corte americana 

 

                                                           
9 Retirado do site G1. Disponível em: < http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/suprema-corte-dos-eua-

aprova-o-casamento-gay-nacionalmente.html>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
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Fonte: Twitter 

 Na época, a hashtag love wins (o amor vence) ficou entre as mais utilizadas no Twitter 

com diversas pessoas ao redor do mundo comentando o importante passo que a justiça norte-

americana deu. Utilizando essa hashtag, que se transformou em mote de apoio à causa, houve 

publicações no Instagram da boneca Barbie retratando bonecas com uma camiseta que 

constava a frase como estampa. O post teve bastante repercussão e é um dos exemplos de 

como as marcas se engajaram e se envolveram por meio das mídias sociais na questão. 

Figura 4 – Publicação no Instagram da Barbie 

 

Fonte: site jornal O Globo 

 Muitas empresas para se manifestarem a favor trocaram suas fotos de perfis nas mídias 

por ícones em que suas logos estão em um fundo de arco-íris, a bandeira e um dos principais 

símbolos que remetem à comunidade LGBT.  

Figura 5 – Ícones de perfil das empresas 
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Fonte: site Museu de Memes 

 No Facebook, enquanto o parecer ainda não havia sido divulgado, o movimento que 

também foi importante consistia em substituir a foto de perfil por uma que apresentava um 

símbolo de apoio à causa, neste caso o símbolo matemático de igualdade na cor vermelha. A 

cor foi escolhida por representar o amor.10 Na figura 6 abaixo, a página dos direitos humanos 

convidava as pessoas a alterarem suas fotos de perfil. 

Figura 6 – Troca nas fotos de perfil no Facebook 

 

Fonte: Google 

                                                           
10Informações retiradas do site Jusbrasil. Disponível em: <https://arpen-

sp.jusbrasil.com.br/noticias/100428690/simbolo-em-defesa-do-casamento-gay-viraliza-nas-redes-sociais>. 

Acesso em: 16 jun. 2018. 
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 No Brasil, havia projetos de lei para a garantia desses direitos em tramitação no 

Congresso Nacional desde a década de 1990. Porém, foi somente com concessões do Poder 

Judiciário Brasileiro que estes direitos puderam ser exercidos pela população LGBT, tanto a 

união civil estável como o casamento entre homossexuais. O primeiro ocorreu em 2011, 

sendo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) permitiu o casamento civil entre homossexuais e também a conversão de uniões 

estáveis em casamentos civis. Diferentemente do caso dos Estados Unidos, a resolução 

brasileira não tem poder de lei e por isso ainda pode ser questionado o casamento por alguns 

juízes que movidos por preconceito conseguem se justificar por meio de definições técnicas, 

como a de constar no Código Civil expressamente que casamento é a união entre homem e 

mulher.  

 A luta pelos direitos, pelo respeito e pela segurança das pessoas LGBT está longe de 

acabar. Em pesquisa feita pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), registrou-se um aumento de 30% 

nos homicídios de LGBTs no ano de 2017 em relação ao ano anterior. Segundo este 

levantamento, a cada 19 horas um LGBT é assassinado ou se suicida vítima da LGBTfobia, o 

que torna o Brasil o líder mundial neste tipo de crime. Aqui, matam-se mais homossexuais 

que em países onde há pena de morte contra LGBTs. A figura 7 abaixo ilustra as 445 vítimas 

dividindo-as segundo sua orientação sexual.11 

Figura 7 – Mortes por LGBTfobia no ano de 2017 

 

                                                           
11Dados do site O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-de-lgbt-crescem-30-

entre-2016-2017-segundo-relatorio-22295785>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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Fonte: Grupo Gay da Bahia, com base em notícias publicada na mídia, internet e informações pessoais 

 Os dados do Brasil assustam, mas no mundo todo há ainda muito que se fazer para que 

os LGBTs possam viver em segurança na sociedade, para que sejam tratados com respeito e 

para que tenham seus direitos preservados, como os de qualquer cidadão heterossexual. 

Décadas atrás, o primeiro passo foi protestar, serem vistos e ouvidos e até hoje este continua 

sendo o importante a se fazer. 

 A visibilidade LGBT transcende questões pessoais e está diretamente ligada à garantia 

e preservação de direitos básicos. A importância de haver divulgação midiática e produções 

audiovisuais neste sentido não diz respeito somente a uma representatividade a essas pessoas, 

o que por si só já é extremamente importante, mas também a um papel de exercer a cidadania, 

de buscar meios para que possam adquirir seus direitos e para que a sociedade evolua e seja 

capaz de respeitar qualquer indivíduo, independente de sua orientação sexual.  

 

3.2 Lésbicas: um nicho de mercado em ascensão na indústria do entretenimento 

 Com o crescimento da visibilidade LGBT, as representações passaram a ocorrer na 

televisão, tanto nos personagens de séries como em outros programas. Este processo deu 

abertura para que as marcas vislumbrassem o poder de compra, de consumo do público 

LGBT.  

 Com a cultura de nicho novos segmentos de mercado tornaram-se rentáveis e possíveis 

de serem conquistados. Investir em diversidade passou a ser não somente uma atitude 

importante e significativa, como também muito lucrativa.  Neste cenário, de início do século 

XXI, empresas e marcas passaram a focar em grupos que até então não recebiam atenção 

mercadológica. Segundo Kotler e Armstrong, 

a diversidade vai além da origem étnica. Por exemplo, muitas grandes empresas se 

voltam explicitamente para consumidores homossexuais. De acordo com uma 

estimativa, de 6 a 7% dos adultos norte-americanos que se declaram gays, lésbicas, 

bissexuais e transexuais (GLBT) têm um poder de compra superior a 790 bilhões de 

dólares. Como resultado de séries como Modern Family e Glee, de filmes como O 

segredo de Brokeback Mountain e Minhas mães e meu pai e de celebridades e 

figuras públicas abertamente homossexuais como Neil Patrick Harris, Ellen 

Degeneres, David Sedaris e o congressista Barney Frank, a comunidade GLBT tem 

estado cada vez mais em evidência para o público em geral. (2015, p. 84) 

 O fato de celebridades famosas se assumirem faz toda diferença, não só para que as 

pessoas LGBT se sintam representadas, como para que todas as questões que enfrentam 

ganhem visibilidade midiática. O grande marco, em um passado recente, de pessoas famosas 

que se assumiram publicamente como LGBT é o caso da apresentadora norte-americana Ellen 
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Degeneres.  

 Em 1997, a apresentadora estava no ar pelo canal ABC, em sua série denominada 

Ellen quando tudo ocorreu. A apresentadora se manifestou publicamente através de uma 

entrevista para a revista Time, cuja capa estampava a frase “Yep, I’m gay”, em tradução livre 

“Sim, eu sou gay”. Duas semanas depois a personagem interpretada por ela, Ellen Morgan, 

também se assumiu na série. 

 O feito de Degeneres poderia ter sido só mais um não fosse tamanha represália que ela 

enfrentou. Posteriormente, a série foi cancelada e a carreira dela estagnou. Por anos ela esteve 

afastada dos projetos de Hollywood e sentiu na pele os desafios de ser LGBT, mas ela deu a 

volta por cima. Voltou à TV como apresentadora de um programa diário no canal NBC, o 

qual está no ar até hoje. 

 A atitude de se assumir publicamente, sendo famosa e estando bem em sua carreira foi 

um ato de coragem, ainda mais em uma época na qual não se falava ou falava-se muito pouco 

sobre as questões LGBT. A força de Ellen Degeneres foi e continua sendo exemplo para 

várias pessoas LGBTs no mundo todo. Em celebração a isto, em 2016, ela recebeu das mãos 

do então presidente americano, Barack Obama, a Medalha Nacional da Liberdade, a mais alta 

honraria que um cidadão do país pode obter.  

 A personagem da série em que Ellen atuava ter se assumido também foi importante no 

processo de visibilidade lésbica. Foi esta visibilidade que as fez serem vistas como um 

mercado consumidor em ascensão e a partir daí passou-se a investir em série e produtos 

voltados para este público. Segundo Himberg, 

em 2008, pesquisadores da Community Marketing, uma firma de pesquisa de 

mercado lésbico e gay dos Estados Unidos, alegou ter encontrado uma mina de ouro 

em consumidoras lésbicas. Eles, junto com membros da imprensa, trataram o Índice 

de Consumo Lésbico como uma notícia empolgante e surpreendente. Ele dizia, além 

de outras coisas, que as consumidoras lésbicas norte-americanas tinham altas 

receitas e melhores educações, e passavam mais tempo online e assistindo TV do 

que qualquer anunciante poderia sonhar ser possível. (2017, p. 17, tradução nossa)12 

 Uma das primeiras e principais séries de importância extrema para o público lésbico 

foi Buffy, the vampire slayer (Buffy, a caça-vampiros), a série estreou em 1997 e saiu do ar 

em 2003. Nestes anos, a série foi uma das primeiras a construir uma relação lésbica 

significativa e amorosa, que não fosse somente um motivo de pontos de audiência e nem o 

                                                           
12In 2008, researchers at Community Marketing, a US lesbian and gay market research firm, claimed to have 

found a goldmine in lesbian consumers. They, along with members of the press, treated the Lesbian Consumer 

Index as exciting and surprising news. It said, among other things, that US lesbian consumers had higher 

incomes and better educations, and spent more time online and watching TV than advertisers had ever dreamed 

possible. 
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ponto principal do enredo, dessa forma foi capaz de tratar uma relação lésbica de forma não 

estigmatizada, importante também para a percepção do público em geral com relação aos 

relacionamentos lésbicos. 

  Antes mesmo de Buffy ir ao ar, outra série também fazia seu papel para a 

representação lésbica na televisão, mesmo que de forma ainda mais discreta. Xena: a princesa 

guerreira foi ao ar em 1995 e permaneceu até 2001, neste tempo, a personagem protagonista 

Xena, manteve um romance, que sempre foi deixado implícito, com outra personagem. 

Mesmo que nunca tenha sido aberto, no enredo da série, o fato de que elas formavam um 

casal, para os fãs sempre foi algo bem claro e que eles inclusive incentivavam que se 

desenvolvesse. Porém, por escolhas narrativas a série não seguiu por esse caminho, mas, 

mesmo assim, foi importante para este momento incipiente de representatividade lésbica no 

meio audiovisual. 

 Avançando cronologicamente, após Buffy, outra série que surgiu e se tornou um ícone 

para a representatividade lésbica foi The L Word. A série foi criada por Ilene Chaiken e teve 

início em 2004, prosseguindo até 2009 no canal de TV a cabo americano Showtime. Seu 

enredo consistia em um grupo de amigas lésbicas e perpassava as nuances de seu cotidiano, 

seus familiares, amigos e as várias representações lésbicas, ainda que estereotipadas, as 

vontades e os desafios que cada uma enfrentava. 

 Apesar de ter tratado as personagens lésbicas de forma bem estigmatizada e, por isso, 

poder hoje receber críticas, a série transformou completamente o cenário existente até então, 

que trazia mulheres lésbicas de forma ainda implícita. Para as lésbicas, foi uma forma de 

libertação e identificação, uma produção que estava disposta a retratar as personagens não só 

romanticamente, mas também sexualmente.  

Figura 8 – Pôster de divulgação da série 
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Fonte: site Banco de séries 

 A retratação sexual acabava por simplificar as personagens, que por isso não eram tão 

aprofundadas. Porém, esse papel também foi importante para a cultura lésbica que até então 

só se via representada sexualmente de forma fetichizada, em produções sempre voltadas para 

o pensamento heterossexual masculino do que é uma relação lésbica. 

 Em um paralelo podemos comparar a evolução da representação lésbica sob o olhar de 

The L Word e Orange Is The New Black (OITNB). A primeira é uma obra muito mais 

fechada, tanto em seu enredo, personagens, como em público atingido. Tornou-se um marco 

para as lésbicas, porém não foi capaz de atingir outros tipos de público. Ainda que não fosse 

essa a intenção, fazer com que as questões lésbicas chegassem a outros perfis de público era 

uma carência que ainda não havia sido preenchida, algo que posteriormente Orange foi capaz 

de fazer de forma melhor.  

 Desconstruir a ideia de lésbicas como pessoas muito sexualizadas e retratá-las como 

seres complexos com vontades, sonhos e fragilidades com as quais todos, inclusive 

heterossexuais se identificam, é ainda hoje um desafio. Mas o papel de Orange nesse contexto 

foi importante, até mesmo mais que o de The L Word. Muito disso ocorreu em virtude da 

diferença de enfoque de audiência. 

 Como já dito, The L Word trata-se de uma narrativa centrada em um público de nicho 

bem segmentado, ou seja, um mercado fechado. Já Orange trata-se de uma narrativa mais 

aberta, voltada mais ao público mainstream13 ainda que tenha uma temática de mercado de 

nicho, o que muda é a forma de retratação não só lésbica, mas feminina como um todo. 

 Muitas críticas são feitas às duas séries. Quanto a The L Word, as críticas são 

contundentes ao falar sobre a retratação lésbica na obra, as personagens são todas femininas, 

com corpos e carreiras perfeitas, o que acaba por distanciar a representatividade lésbica. 

Shane é a única personagem que tem uma forma de andar, agir e de estilo com características 

consideradas mais masculinas, porém de forma não muito acentuada. 

 Neste caso, a crítica está em retratar somente um tipo de lésbica, as femme lesbians 

(em tradução livre, lésbicas femininas). As personagens da série usam maquiagens, são 

sempre muito femininas tanto em suas roupas, como em cortes de cabelos, algo que corrobora 

a retratação das mulheres neste padrão de beleza imposto pela sociedade. 

 A falta de representação lésbica com características mais masculinas, as ditas butch 

lesbians (em uma expressão popular na nossa língua algo como “caminhoneiras”) tem sido 

                                                           
13 Em tradução literal seria “fluxo principal”. Expressa o conceito de uma tendência que é dominante, é usada 

para se referir a coisas que são populares ou que se destinam e buscam atingir a maioria da população. 
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uma crítica às representações audiovisuais. Comumente, não há obras que as retratem, por não 

se encaixarem no padrão de beleza feminino da sociedade e também por não ser o tipo de 

personagem que contribua para níveis de audiência maiores. Por isso, esta retratação acaba 

excluindo outros tipos de lésbicas e se tornando incompleta e alvo de críticas não só em The L 

Word, mas em várias outras séries que trazem casais lésbicos. Segundo Vezzeli, 

a escritora freelancer Vanessa Vitiello expressa sua decepção sobre o tópico em seu 

artigo Por que não há Butch Lesbians na televisão? Ela afirma que antes de The L 

Word [...], o estereótipo comum de lésbica era o de uma mulher masculina. 

Entretanto, ela se sente irritada pela falta de caminhoneiras na TV. Ela declara que 

todos os casais lésbicos na tela são formados por femme lesbians, de The Fosters a 

Grey’s Anatomy e que até algumas lésbicas masculinas se tornam mais femininas dia 

após dia, enquanto as caminhoneiras heterossexuais são completamente aceitas pela 

audiência (por exemplo Brienne de Game of Thrones e a treinadora Shannon Beiste 

de Glee). (2014, p. 3, tradução nossa)14 

 Orange Is The New Black, porém, quebra barreiras ao destoar desta forma de 

representação trazendo várias mulheres e várias lésbicas diferentes. O maior exemplo é a 

personagem Big Boo, uma verdadeira butch lesbian,ou melhor, caminhoneira. Ela tem o 

cabelo curto, se veste e se porta de forma masculina, porém continua sendo uma mulher que 

se interessa por outras mulheres, o que a caracteriza como uma lésbica que possui muitas das 

características que geralmente são atribuídas ao homem em nossa sociedade. 

 Apesar de trazer, pela primeira vez, uma personagem lésbica que se expressa de forma 

mais masculina, a série continua focando em um público mais mainstream e em uma 

audiência mais diversificada que a anterior The L Word, isto porque equilibra esta 

segmentação trazendo outros assuntos que não dizem respeito à temática lésbica, como por 

exemplo, questões de racismo. 

 A quinta temporada da série foi inteira focada neste assunto e construída a partir da 

perspectiva do Black Lives Matter, que é um movimento ativista internacional organizado 

com o intuito de protestar a respeito da violência contra pessoas negras, atuando 

principalmente nas questões que envolvem mortes de negros por policiais e de discriminação 

racial no sistema penitenciário e judiciário americanos.  

 As questões raciais nos Estados Unidos ganharam mais força e visibilidade com a 

chegada de Barack Obama à presidência, no ano de 2008. O primeiro presidente negro eleito 

                                                           
14The freelance writer Vanessa Vitiello expresses her disappointment on the topic in her article Why Are There 

No Butch Lesbians on Television? She states that before The L Word […], the common lesbian stereotype was 

the one of the manly woman. She feels however, annoyed by the lack of butches on TV. She declares that 

every single lesbian couple on screen is made by femme lesbians, from The Fosters to Grey’s Anatomy and 

that even some masculine lesbians become more feminine day by day, while the heterosexual butches are 

completely accepted by the audience (for example Brienne of Tarth on Game of Thrones and Coach Shannon 

Beiste on Glee). 
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no país apresentou de forma recorrente os problemas e dificuldades vividas pela população 

negra em detrimento do racismo, como uma das principais pautas de seus dois mandatos 

consecutivos. 

 Ao final da quarta temporada, os roteiristas escreveram a morte de uma personagem 

querida pelos fãs, a Poussey, de forma semelhante a um caso real ocorrido em julho de 2014, 

em Nova Iorque. O caso de Eric Garner ocorreu quando policiais ao imobilizar o rapaz, no 

chão, acabaram matando-o sufocado, desta mesma forma retratou-se a morte de Poussey. A 

quinta temporada apresentou um clima de revolta por parte das presas, que buscavam por 

justiça pela morte de Poussey, assim como os casos de revolta reais que se sucederam nos 

Estados Unidos com a morte de Eric. 

 Por diversificar sua temática, por não centralizar o enredo em poucas personagens 

protagonistas e por retratar diferentes mulheres, tanto em forma física como em questões 

raciais, culturais e quanto à orientação sexual, OINTB destaca-se como uma série mais aberta, 

que atinge um público maior e não tão restrito como o que era atingido por The L Word. E por 

tudo isto também é uma série que dá maior voz à figura feminina, proporcionando visibilidade 

de minorias e também lésbica de forma mais real e assertiva. 

 Outra série de importância não só para as lésbicas, como para a comunidade LGBT 

como um todo foi Glee, que surgiu em 2009 e chegou ao fim em 2015, no canal FOX. A série 

recebeu diversos prêmios e ficou conhecida em vários países. A trama acompanha o cotidiano 

de alguns alunos em um colégio tipicamente americano, mostrando suas ambições, sonhos e 

as questões complexas que os adolescentes enfrentam como bullying, sexualidade, religião, 

entre outros. 

 Glee também representou um importante passo para a representatividade lésbica, com 

o famoso casal formado pelas personagens Santana e Brittany, a primeira lésbica e a segunda 

bissexual. A série também trazia personagens gays e explorou bastante essa temática mais 

ligada ao contexto adolescente, trabalhando questões referentes a se assumir, aos primeiros 

relacionamentos e ao preconceito. 

 Mais uma das séries que também trabalhou a temática lésbica através de um ponto de 

vista mais focado no público infanto-juvenil foi Faking it, da MTV, lançada em 2014. O 

enredo apresenta duas amigas que para se tornarem populares na escola resolvem se assumir 

como um casal, porém uma delas realmente passa a ter sentimentos em relação à outra. Assim 

como Glee, a série traz questionamentos acerca de se assumir e de identificação, que 

constantemente estão ligados a este primeiro momento na vida de qualquer LGBT. 

 Contrapondo isto tudo e trazendo uma visão mais madura para o contexto audiovisual 
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lésbico tem-se a série The Fosters. De 2013, a série (que foi cancelada em junho de 2018) traz 

uma perspectiva mais madura de uma relação lésbica, com personagens casadas e com filhos. 

O enredo acompanha o dia a dia da família, que possui cinco filhos, seus problemas e 

dificuldades. 

 The Fosters é a primeira série a retratar um relacionamento lésbico de forma madura, 

pela perspectiva familiar. Isto representa um importante avanço para que não só lésbicas, mas 

todos LGBTs possam ter suas relações vistas de outro ponto de vista, um que os retrate de 

forma adulta, como pessoas que constituem famílias que são iguais a quaisquer outras como 

as de um relacionamento heterossexual. 

 A representação LGBT no meio audiovisual precisa exercer o papel de humanizar os 

personagens, suas relações, seus problemas. Trazer essas questões de forma a aproximá-las do 

público em geral é o que faz com que não só LGBTs como todos se identifiquem com uma 

série ou um personagem. 

 Uma série que conseguiu fazer isso foi Grey’s Anatomy. A personagem Callie Torres 

surgiu na segunda temporada e somente na quarta se assumiu como bissexual. Porém, é na 

quinta temporada que entra em cena Arizona Robbins, assumidamente lésbica. As duas 

começam um romance que daria início a um dos mais famosos shipps15 lésbicos de séries, 

conhecido como calzona16.  

 O casal fazia parte do elenco de uma das séries americanas mais famosas e 

conceituadas, recebedora de vários prêmios, e foi responsável por levar a visibilidade lésbica 

a muitas pessoas, que não eram necessariamente LGBT, já que Grey’s discorre acerca de 

vários temas e não é uma série focada em um nicho de mercado. 

 A evolução na representação lésbica em séries foi um processo novo e significativo 

para toda a comunidade LGBT. Outra questão importante a se ressaltar é a levantada pelo site 

norte-americano Vox que refletiu acerca das diversas mortes de personagens femininos 

lésbicos ou bissexuais. O questionamento ganhou voz em 2016, em um momento que 

acompanhava a recente morte da personagem Lexa, na série The 100, que gerou a indignação 

de vários fãs nas mídias sociais.  

 Ainda hoje muitas séries criam personagens lésbicos a fim de servir somente a um plot 

narrativo ou de forma mais descartável que os personagens heterossexuais, haja vista que 

segundo dados do site Autostraddle, voltado ao público LGBT, desde 1976, foram registradas 

                                                           
15Termo curto para romantic relationship, é um termo popular usado para endossar um relacionamento entre 

duas pessoas, muito frequente ao se referir a personagens de séries. 
16Nome utilizado para o shipp das duas personagens. 
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195 mortes de lésbicas e bissexuais na televisão norte-americana.17 

 Surge a percepção por parte das audiências de que haja uma tendência narrativa ao que 

nos Estados Unidos chamam de “bury your gays”, em tradução livre “enterre seus gays”, 

nome que intitulou o protesto que tomou força no Twitter como crítica à morte de 

personagens LGBT em séries. 

 Na temporada de 2015-2016, as mortes de personagens lésbicas e bissexuais 

registraram as taxas mais altas desde 1976, ano no qual se começa a contagem de mortes 

LGBT em séries da TV americana. Com o fim de 42 personagens, estes dados representaram 

dez por cento de todas as mortes registradas nas telas neste período. O número é alto já que os 

LGBTs não fazem parte de dez por cento de todos os personagens na televisão. Em virtude da 

atenção chamada para o “bury your gays”, em 2016-2017 houve uma queda significativa 

neste número, passando para 20, o menor nos últimos quatro anos.18 

 Embora a visibilidade lésbica tenha crescido, por vezes ainda está sujeita a 

representações preconceituosas ou incorretas, tanto das personagens, como das relações 

amorosas que mantêm. Essas representações por vezes ainda não condizem com a realidade e, 

por isso, a luta lésbica para serem vistas e ouvidas tais como são continua atual. 

 De forma geral, a retratação de personagens LGBT vem aumentando, porém é preciso 

que seja feita de forma correta, fugindo dos estereótipos que não agregam em nada para a 

identificação com a realidade. É importante pensar em inclusão, em visibilidade, porém 

também refletir de forma crítica como estas retratações são feitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17Disponível em: <https://www.autostraddle.com/all-65-dead-lesbian-and-bisexual-characters-on-tv-and-how-

they-died-312315/>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
18Informações do site britânico PinkNews. Disponível em: <https://www.pinknews.co.uk/2017/07/10/more-

lesbian-and-bisexual-characters-on-tv-have-been-killed-off-than-ever-before/>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
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4 A TECNOLOGIA STREAMING, O SURGIMENTO DA NETFLIX E A SÉRIE 

ORANGE IS THE NEW BLACK 

 As mudanças na forma de consumo advindas do processo de globalização e de 

crescimento das mídias sociais deram espaço para um maior investimento no mercado de 

nichos. Do surgimento da internet aos dias de hoje, a comunicação neste meio transformou-se 

drasticamente, até porque as formas de produção e distribuição de conteúdo também se 

modificaram. 

 Com a popularização da internet, as conexões melhoraram. De fato, uma melhora 

técnica, visto que, inicialmente as primeiras conexões se davam por meio de internet discada, 

sistema bastante primitivo, o que representava uma enorme dificuldade no processo de se 

obter acesso ao meio on-line. Com o avanço na qualidade da conexão, a tecnologia que 

envolve a internet evoluiu como um todo, inclusive fazendo surgir novas formas de interação, 

de consumo de dados e entretenimento neste meio, como é o caso do streaming. 

 Segundo Coutinho, “o streaming é a tecnologia que permite a transmissão digital e 

instantânea de conteúdos de áudio e vídeo através de conexão com a internet, sem que seja 

necessário fazer o download do arquivo ao qual se deseja ter acesso” (2013 apud 

BERTELLA, 2016, p. 16-17).  

 Através da evolução tecnológica no acesso à internet, a conexão também melhorou e, 

por conseguinte, a qualidade dos arquivos e dados que puderam ser transmitidos. Isto fez 

surgir a possibilidade de se transmitir instantaneamente conteúdos de entretenimento como 

músicas e vídeos. O streaming já existia desde a década de 1990, porém só com a melhoria no 

acesso à internet, ou seja, com o surgimento dos provedores de banda larga, que pode crescer 

e se popularizar. 

 Isto propiciou o crescimento das mídias digitais, que possibilitou o surgimento e a 

transmissão do conteúdo sob demanda (do inglês on demand), através do qual é possível 

consumir a qualquer hora, em qualquer lugar, títulos específicos sem precisar sair de casa, 

tudo graças ao poder do acesso à internet. Como argumentado por Bertella, 

os serviços sob demanda permitem acesso a conteúdos pela internet, através de 

assinatura (que dá acesso a todos os títulos disponíveis na plataforma) ou por meio 

de aluguel ou compra individual (paga-se apenas pelos títulos aos quais se deseja 

consumir) e alguns serviços também permitem acesso aos seus conteúdos de forma 

gratuita. (2016, p. 18) 

 Uma das plataformas que tem destaque ao usufruir deste serviço é o YouTube, que 

ganhou espaço e cresceu de forma acentuada no processo de armazenamento e transmissão de 

vídeos, contando hoje com mais de um bilhão de usuários, o que representa quase um terço 
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dos usuários da internet no mundo todo.19 

 A música também tem importante papel ao se aproveitar da tecnologia streaming 

porque isto permitiu multiplicar a reprodução e a venda de faixas e álbuns dos artistas. A 

evolução do mercado de nicho, com a apropriação do streaming, possibilitou para a indústria 

fonográfica uma forma de lutar contra a pirataria digital. Os downloads ilegais ainda existem, 

seja em arquivos de áudio ou vídeo, porém, na maioria das vezes não compensam mais, já que 

através das plataformas de streaming se torna muito mais fácil o acesso às músicas, ou ao 

conteúdo que se procura de forma geral.20 

 Para o meio musical foi imprescindível o surgimento de plataformas como o Spotify, 

que utilizam o streaming e tornam possível o acesso dos seus usuários a uma infinidade de 

músicas e artistas diferentes, a qualquer momento, por meio de uma mensalidade justa para os 

recursos que oferece.  Funcionando com este mesmo mecanismo está a Netflix, o expoente do 

lado audiovisual do streaming. 

 

4.1 O surgimento da Netflix 

 A plataforma audiovisual Netflix surgiu em 1997, nos Estados Unidos, com seu CEO 

Reed Hastings, através do lançamento do seu serviço de aluguel de DVDs feito pelo correio. 

A empresa revolucionou o mercado audiovisual da época e transformou a forma de se alugar 

filmes. Segundo Bostman e Roger, 

(Reed) Hastings (ainda o CEO da empresa) teve a ideia do Netflix pela primeira vez 

depois de ir à Blockbuster e descobrir que sua família estava há mais de seis 

semanas para devolver o filme Apollo 13. A fita atrasada lhe custou US$ 40 em 

taxas. Mais tarde, a caminho da academia, ele teve seu "momento eureka" quando 

percebeu que a academia tinha um modelo de negócios muito melhor. "Você podia 

pagar US$ 30 ou US$ 40 por mês e exercitar-se pouco ou tanto quanto você 

quisesse". Ele argumentou que tinha de haver uma forma semelhante de "ganhar 

dinheiro alugando filmes sem trapacear com base nos atrasos dos clientes. (2011 

apud SACCOMORI, 2015, p. 55) 

 Desde seu surgimento, a Netflix tem crescido muito, sempre sendo precursora das 

mudanças no mercado audiovisual do mundo todo. De acordo com Saccomori (2015), após o 

primeiro ano de lançamento, a empresa já contava com 239 mil clientes. A mecânica do 

aluguel era bem simples, o cliente escolhia pelo site qual título desejava que lhe enviassem, o 

filme chegava em sua casa e, posteriormente, era devolvido através do mesmo envelope pelo 

                                                           
19Dado retirado do YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/>. Acesso 

em: 16 jun. 2018. 
20Pesquisa recente realizada no Brasil constatou que 82% dos entrevistados disseram ter reduzido o consumo de 

conteúdo pirata por conta do streaming. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/internet/129408-

streaming-ajuda-reduzir-consumo-pirataria-brasil-diz-pesquisa.htm>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
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qual a pessoa recebeu. Para o mercado audiovisual esta dinâmica significou um avanço 

marcante, para a concorrente Blockbuster significou o início de sua derrocada no monopólio 

de aluguéis de filmes. 

 Em 2007, mesmo com o negócio de aluguéis de DVDs ainda sendo muito rentável, a 

Netflix deu um passo a frente e foi visionária ao investir em um novo tipo de distribuição, na 

época, revolucionário. A ideia era ser capaz de entregar o seu conteúdo em qualquer tela que 

estivesse conectada à internet, ou seja, expandir sua distribuição para atingir diversos 

dispositivos. Para isso, a empresa adotou o serviço Watch Instantly, através do qual os 

assinantes podiam assistir a vídeos de seu computador como parte da mensalidade. 

 No início deste processo, “apenas 1 mil títulos foram ofertados, entre filmes e séries de 

TV, face aos 70 mil títulos que o Netflix tinha fisicamente em estoque” (PROULX; 

SHEPATIN apud SACCOMORI, 2015, p. 55). Gradativamente os títulos foram ampliando 

em quantidade, até porque, agora mais do que nunca, a empresa estava livre de barreiras 

físicas, quanto ao estoque.  

 Posteriormente, em 2011, a empresa realizou uma tentativa ousada de focar seu 

conteúdo apenas em plataformas digitais, a ideia era separar o ramo dos DVDs dos conteúdos 

de vídeo que fossem on-line, exigindo assinaturas diferentes para cada um deles, o que 

representava um aumento de 60% para os clientes que usavam os dois serviços.  

 O público não ficou satisfeito com a mudança. Segundo Kotler e Armstrong (2015), de 

forma rápida, a Netflix vivenciou uma queda de quase dois terços nas suas ações, perdendo 

cerca de 800 mil assinantes. Foi então que o CEO, Reed Hastings, voltou atrás na decisão, 

afirmando ter se precipitado e juntou novamente os serviços de aluguel com o de vídeos 

digitais. Porém, continuaram cobrando o valor mais alto para o serviço de DVD pelo correio. 

Rapidamente conseguiram reverter as assinaturas perdidas, reconquistando os clientes, e ainda 

fazendo com que pagassem 60% a mais pelo serviço, com isso, as receitas da empresa 

cresceram 47% de um ano para o outro. 

 Após este acontecimento, a Netflix continuou investindo na distribuição digital, porém 

mais gradativamente e não de forma tão brusca como do ocorrido em 2011. Hoje, a empresa é 

sinônimo da tecnologia streaming e conta com milhares de títulos à disposição em seu 

catálogo. 

 Com o conteúdo sendo totalmente digital, o armazenamento deixa de ser um 

problema, tanto para a Netflix, como para os usuários. Isto modifica de forma acentuada a 

relação do público com sua forma de consumir conteúdo audiovisual. O streaming ainda é 

relativamente novo, visto que, passou há poucos anos pelo seu momento de explosão, 
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atingindo muitas pessoas por meio de plataformas como as aqui citadas, dentre várias outras. 

 Essa transição para uma tecnologia até então nova aconteceu, principalmente, pelos 

jovens. Eles são apontados como destaque para o sucesso de produtos que acabam de ser 

criados e lançados. Conforme aconteceu com o iPod, em 2001, com suas propagandas 

voltadas para o público jovem, esse público também foi crucial para o sucesso da Netflix 

como plataforma de streaming. Como destaca Kotler, Kartajaya e Setiawan, “algo semelhante 

aconteceu quando a Netflix ofereceu seu serviço só de streaming [...]: os adotantes iniciais 

foram jovens familiarizados com tecnologia” (2017, p. 50). Isto porque é este público que, em 

um primeiro momento, está disposto a usar novas tecnologias, a experimentar no meio on-line 

e também, por terem crescido neste meio da cultura digital, sentem-se mais à vontade com os 

novos recursos que surgem a cada ano. 

 A transição do uso da plataforma dos jovens para outros públicos foi gradativa. Nos 

Estados Unidos foi diferente, lá o serviço já existia como aluguel de DVDs, embora tenha 

havida uma mudança significativa com a transição para o streaming, o público já estava 

familiarizado com a empresa e seus recursos. 

 Já no Brasil, segundo Saccomori (2015), a Netflix chegou em 2011, quando havia 

certa incerteza se vingaria por aqui, já que naquela época a banda larga atingia apenas 15 

milhões de usuários, enquanto nos EUA já passava de 80 milhões. Hoje, a realidade confirma 

o sucesso estrondoso da plataforma, que conta com 125 milhões de assinantes no mundo todo. 

Atualmente, ela está presente em todos os países do mundo, com exceção da China, Crimeia, 

Coreia do Norte e Síria (dados disponíveis no site da empresa), totalizando uma presença em 

190 países do mundo.21 

 O fato da experiência com o uso de banda larga ter crescido por aqui foi um elemento 

muito importante para que a empresa tivesse sucesso em terras tupiniquins, mas, além disso, 

muito se deve também aos próprios recursos da Netflix. A plataforma chegou trazendo um 

serviço de qualidade, original (já que na época não havia concorrente direto) e com um preço 

acessível (fator que até hoje é destaque para atrair novos usuários). 

 O crescimento da Netflix não para de acontecer, mesmo com um aumento recente na 

mensalidade dos seus planos aqui no Brasil, a empresa continua adquirindo novos usuários a 

cada dia. Os valores hoje variam de R$ 19,90 a R$ 37,90. Outro fator preocupante quando do 

lançamento da empresa por aqui era justamente o fato de se pagar pelo serviço. Conforme 

                                                           
21Dados do site da revista Exame. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/netflix-prova-que-pode-

aumentar-precos-sem-perder-

clientes/?utm_source=worldsense&utm_term=a%20companhia&utm_campaign=ws-

abril&utm_medium=retention&utm_content=creative.desktop.bold>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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Saccomori (2015), naquela época a imprensa internacional destacou que os latino-americanos 

não tinham o hábito de pagar pelo consumo de conteúdo como americanos e canadenses. 

 Mas essa realidade mudou e hoje o Brasil representa um mercado em constante 

ascensão para a Netflix. Como destacado em 2016 (ano de instabilidade política, no qual o 

país foi marcado pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff) pelo seu CEO, Reed 

Hastings,  

a América Latina tem continuado a crescer. E o que tem sido fascinante é que o 

crescimento é bastante estável, mesmo no Brasil, onde vemos uma recessão 

significativa e uma difícil situação de governo. Então, parece que nenhum destes 

fatores realmente afeta um negócio orientado por valor como o nosso. (HORBUZ, 

2016, tradução nossa).22 

 A plataforma continua crescendo no mundo todo e também aqui. Muito disso se deve 

à quantidade, cada vez maior, de horas que as pessoas têm passado online, consumindo 

conteúdo por streaming. Em pesquisa recente chamada Geek Power, realizada pelo Omelete 

Group em parceria com o Ibope Conecta, registrou-se que 97% do público afirmou fazer uso 

de algum serviço de streaming de vídeo, sendo a Netflix a mais popular com uma taxa de 

91% de uso. Em contrapartida, houve queda nos registros de TV por assinatura, em números 

absolutos representa a perda de 364.400 assinantes no ano de 2017.23 

 Um aspecto a se destacar na vinda da Netflix para o Brasil é o seu posicionamento, 

que ocorre no gênero feminino. Este é um fator importante, visto que até os dias de hoje 

vemos confusão por parte da população quanto à definição do gênero da empresa, com 

algumas pessoas ainda utilizando o masculino (o Netflix). 

 Porém, a própria plataforma já esclareceu várias vezes por meio de suas mídias sociais 

que se posiciona no feminino, ou seja, o correto é se referir como “a Netflix”. As duas figuras 

a seguir elucidam as explicações e respostas que a plataforma de vídeo deu a dois de seus 

seguidores/usuários quanto a este aspecto de seu posicionamento. 

Figura 9 – Posicionamento no gênero feminino 

                                                           
22Latin America has continued to grow well. And what’s been fascinating is the growth is pretty steady even in 

Brazil, where we see a significant recession, and a difficult government situation. So it seems that neither of 

those factors really effect a value-oriented business like ours (HORBUZ, 2016). 
23Dados retirados do site B9. Disponível em: <https://www.b9.com.br/84968/no-brasil-97-do-publico-consome-

streamings-de-video-e-netflix-e-a-queridinha-da-galera/>. Acesso em: 16 jun. 2018. 
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Fonte: Google imagens (2018) 

Figura 10 – Posicionamento da Netflix 

 

Fonte: Google imagens (2018) 

 Portanto, para fins deste trabalho, as referências a esta plataforma virão sempre no 

gênero feminino, exceto quando de citações que referenciam à empresa usando o masculino, 

pois, para manter a originalidade é preciso ser fiel quanto a estas transcrições. 

 Após termos esclarecido que a Netflix revolucionou por completo o mercado não só 

brasileiro, mas mundial, outras questões relevantes surgem desta transição do predomínio de 
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canais pagos e abertos da televisão para os serviços de vídeo por streaming. Uma delas é a 

medição de audiência. Os serviços audiovisuais tradicionais, ou seja, os canais de televisão, 

trabalham com grades fixas de programação e dividem seu conteúdo não só por idade e 

gênero, mas também por horário. Desta forma, a segmentação ocorre de forma mais fácil 

tanto para anunciantes e patrocinadores, como para os canais em si. O processo de estudo dos 

dados do público se torna muito mais fácil. Assim sendo, 

pode-se descrever o que está acontecendo na televisão contemporânea nos Estados 

Unidos como uma passagem de um modelo baseado em assistir TV com hora 

marcada para um paradigma baseado no engajamento. Sob o modelo de 

compromisso, os espectadores comprometidos organizam suas vidas para estar em 

casa em determinado horário a fim de assistir aos seus programas favoritos. O 

conteúdo é criado e distribuído essencialmente para atrair essa atenção em certo 

horário, uma audiência que pode ser prevista e, posteriormente, mensurada e 

vendida para os anunciantes com fins lucrativos. As classificações tradicionais de 

TV representam a audiência como a commodity primária trocada através das 

práticas de mídia de radiodifusão. (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 152-153) 

 Não é só nos Estados Unidos, como observado pelos autores, que estas transformações 

estão ocorrendo, mas em todas as partes do mundo nas quais o streaming de vídeo já está 

presente através de plataformas. Esses serviços oferecem uma interação diferente que as dos 

canais de televisão, pois, não têm seu conteúdo “preso” em uma programação. Assim, o 

público pode pausar, avançar e voltar o vídeo que acessa, podendo sair e retornar à plataforma 

quando quiser, conforme seus horários e seu próprio interesse. 

 Enquanto que, com a televisão, o indivíduo se programa para assistir a certo conteúdo, 

com a Netflix é o contrário, a pessoa pode fazer seus horários e assistir da forma que mais lhe 

convém. Para os anunciantes se torna mais difícil o processo de segmentação de público, visto 

que é mais complicado o contato com os dados representativos de audiência, pois a Netflix 

não os divulga e não há outros órgãos que realizem essa medição, como no caso da televisão. 

 Porém, isto dá espaço para que surja uma propagação de conteúdo maior. Já que, 

agora, os espectadores podem consumir filmes e séries sem restrições temporais, sejam na 

grade de programação, sejam em seus horários pessoais. Isto proporciona mais liberdade para 

que as pessoas vejam os programas que querem, no horário que podem e que mais se 

adequam a realidade delas. Por isso, acaba sendo mais fácil que estas pessoas interajam mais 

com aquele conteúdo, e, portanto, divulgue-o mais. Dessa forma, 

os modelos baseados em engajamento veem a audiência como uma cooperativa de 

agentes ativos cujo trabalho pode gerar formas alternativas de valor de mercado. 

Essa abordagem privilegia os públicos dispostos a buscar conteúdo através de vários 

canais, visto que os espectadores acessam os programas [...] em seus próprios 

horários [...]. Tais modelos valorizam a propagação dos textos de mídia, uma vez 

que as audiências engajadas são mais propensas a recomendar, discutir, pesquisar, 

repassar e até gerar material novo em resposta. (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, 

p. 153) 
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 Essa divulgação espontânea de mídia é uma das responsáveis pelo sucesso do 

conteúdo que se produz no meio audiovisual, principalmente no caso da Netflix. Embora não 

haja dados de medição de audiência, uma das formas eficazes para definir o público, 

principalmente para que se torne rentável o investimento de anunciantes e patrocinadores, é 

justamente o fato de se investir em mercado de nicho. Os mercados de nicho em si se 

constituem por públicos bem segmentados, que anseiam por conteúdos específicos. Esta é 

uma alternativa que explica o sucesso da Netflix, não só de público e de conteúdo, mas 

financeiramente como um retorno viável para quem investe na plataforma. 

 Desde a sua criação, fornecendo os aluguéis de DVDs pelos correios, passando pelo 

serviço Watch Instantly, até os dias de hoje com foco total em streaming, a Netflix tem ditado 

as mudanças no mercado audiovisual, principalmente no que se refere a conteúdos digitais. E 

para que ela continue à frente, como líder de mercado é preciso que continue fazendo isso, 

sendo precursora nas transformações. 

 Com concorrentes de peso como o YouTube e o Google Play da Google, o iTunes da 

Apple, dentre outros, a Netflix não pode se dar ao luxo de ficar para trás. Em uma sociedade 

em constante modificação, o que é novidade no presente, amanhã se torna passado. Foi 

apostando em diversificar seu catálogo, que a plataforma passou a investir na produção de 

conteúdo original. Portanto, 

indo além, com o setor estabelecendo o fornecimento digital como o principal 

modelo de entrega, o conteúdo – e não apenas a entrega – será a chave para 

distanciar a Netflix dos outros concorrentes. Dada a sua vantagem inicial, a Netflix 

permanece na frente na corrida por conteúdo. [...] Além disso, à medida que foi 

ficando cada vez mais difícil fechar acordos de licença de conteúdo com estúdios 

para filmes e programas de TV, em outra reviravolta inovadora em termos de 

distribuição de vídeo, a Netflix e seus concorrentes começaram a desenvolver uma 

programação original, própria. (KOTLER; ARMSTRONG, 2015, p. 374) 

 Como não podia ser diferente, a forma de produzir mais uma vez surpreendeu. Além 

de filmes, a Netflix apostou em séries. As últimas abandonaram os padrões tradicionais da 

televisão, com uma dinâmica que consiste em produzir uma temporada por ano, lançá-la na 

íntegra, com todos os episódios de uma vez em seu catálogo e após um ano lançar a próxima 

temporada. O que foi uma solução criativa para um problema é hoje um dos maiores focos e 

motivos de grande renda para a empresa, tanto que atualmente ela tem se voltado cada vez 

mais para a criação de conteúdo original. 

 Na televisão, as séries e seriados são criados com o intuito de manter o telespectador 

preso em sua trama por muito tempo. Para isso, os artifícios são muitos. O primeiro deles é 

manter uma audiência cativa, produzindo temporadas com muitos episódios e que se 

estendem por um longo período de produção. Ou seja, quase sempre os atores estão no 
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processo de gravação de episódios enquanto outros já finalizados vão ao ar. 

 Este processo é totalmente diferente na Netflix. Como nela não há barreiras de 

programação como nos canais de TV, os episódios das séries podem ter tanto vinte minutos 

ou mais de uma hora. Certo consenso nas várias produções originais da Netflix é o de 

possuírem menos episódios por temporada que os, na maioria das vezes, mais de vinte das 

séries de TV.  

 O fato da plataforma divulgar todos os episódios de uma vez deu origem à prática do 

binge-whatch, que consiste em fazer maratonas de vários episódios seguidos ou até mesmo 

temporadas inteiras de forma direta, praticamente ininterrupta. Ao colocarem no ar uma 

temporada inteira de determinada produção, vários fãs optam por assistir àquela temporada 

rapidamente, em algumas horas ou poucos dias. Isso muda a interação dos fãs com a narrativa 

da série e transforma a produção audiovisual em si, que agora não se volta mais para uma 

construção que precise trabalhar a trama por vários meses a fim de manter a audiência a cada 

semana, e que, por isso, tem seus conflitos resolvidos de forma muito mais rápida que as 

produções televisivas.  

 

4.2 Orange Is The New Black 

 Conforme a forma de consumir se modifica, também se transforma a forma de 

produzir. Era de se imaginar que com intervalos longos de uma temporada para outra e 

podendo assistir aos episódios todos de uma vez, o público fosse esquecer ou perder o 

interesse nas produções, mas isso não acontece, já que a cada divulgação a série continua 

fazendo sucesso, a exemplo do que ocorreu quando ela foi confirmada, quando ainda estava 

em fase de produção da quarta, para a quinta, sexta e sétimas temporadas, juntas. 

 Séries como Orange Is The New Black (OITNB ou Orange24), quando lançam 

temporadas novas atingem grande repercussão e sempre despertam a atenção da audiência. O 

que ocorre é que os índices de busca pela série se mantêm baixos praticamente o ano todo, 

porém há um crescimento conforme a data de lançamento da nova temporada se aproxima, 

com um pico poucos dias após a este lançamento. Conforme podemos observar na figura 11, 

segundo dados da plataforma Google Trends. 

Figura 11 – Índices de interesse da série Orange Is The New Black 

                                                           
24Abreviações da série que poderão ser utilizadas durante o decorrer do trabalho. 
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Fonte: Google Trends 

 Portanto, neste caso, a série está presente e é lembrada no momento que realmente 

importa para a plataforma: quando divulgam uma nova temporada. O feito é tanto do 

marketing, capaz de realizar campanhas de lançamento que realmente dialogam com o seu 

público, como dos fãs que mantém a série viva, inclusive produzindo conteúdo voltado a ela, 

durante os períodos de produção de uma nova temporada.  

 Já que este trabalho está se referindo à OITNB como uma série, faz-se necessário 

discorrer o porquê desta afirmação e diferenciá-la do conceito de seriados, tópicos que por 

vezes se confundem no senso comum, porém constituem produções distintas no meio 

audiovisual. As séries são caracterizadas por deixar ganchos abertos a cada episódio, assim 

mantêm a conexão do espectador com a narrativa e os instigam a assistir aos próximos. O 

desfecho da trama só ocorre no season finale (último episódio da temporada) ou até no series 

finale (último episódio de toda a série). Já os seriados apresentam uma trama que se desenrola 

e conclui-se ao fim de cada episódio. Assim se define que: 

as séries, ao contrário dos seriados, não apresentam episódios autônomos. Sua 

estrutura narrativa é pensada de modo a construir ganchos ao final de cada episódio. 

Responsáveis pela manutenção do suspense, tais ganchos estimularão a audiência 

acompanhar a trama no próximo episódio ou na próxima temporada. As séries 

representam para os Estados Unidos o que a telenovela representa para o Brasil em 

termos de importância narrativa e volume de produção.  (COCA; SANTOS, 2013, p. 

6-7) 

 Portanto, de acordo com esta definição, que será a referência para conceituação neste 

trabalho, Orange Is The New Black caracteriza-se por ser uma série. Falando sobre a série em 

si, segundo a sinopse da Netflix é apresentada assim: “uma jovem de classe alta acaba em 

uma penitenciária feminina por causa de um crime do passado [...]”. A jovem no caso é a 

personagem protagonista, Piper Chapman (Taylor Schilling), que é condenada a cumprir 15 

meses em uma prisão federal por carregar uma mala de dinheiro proveniente do tráfico de 

drogas a pedidos de sua ex-namorada, Alex Vause (Laura Prepon). O delito ocorreu dez anos 
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antes de sua condenação e, neste tempo, Piper seguiu sua vida normalmente, vivendo na 

classe média alta de Nova Iorque. Ao chegar o momento de se apresentar para cumprir sua 

sentença, ela se vê obrigada a deixar seu noivo, Larry Bloom (Jason Biggs), para trás e 

enfrentar sua nova vida, dentro de uma prisão. Lá dentro ela reencontra sua ex-namorada, 

conhece diferentes mulheres e tem sua visão de mundo completamente transformada pela 

nova realidade em que vive. 

 As motivações que tornaram esta série a referência base para este trabalho foram de 

cunho pessoal. Neste âmbito, o interesse se deu por diversos fatores, entre eles: pelo fato de 

mostrar uma realidade até então nunca explorada em séries (a vida em uma prisão feminina); 

por retratar mulheres diferentes entre si (em classe social, etnia, nacionalidade e orientação 

sexual), fugindo do senso comum estereotipado de sempre retratar mulheres brancas; por 

trazer reflexões profundas acerca do sistema carcerário dos Estados Unidos e de questões 

como machismo e racismo (inclusive com uma temporada toda pautada no movimento Black 

Lives Matter); e, principalmente, por dar visibilidade a mulheres lésbicas e ser uma série com 

foco no público LGBT. 

 É uma série relevante por levantar um diálogo aprofundado a respeito de assuntos não 

debatidos pela mídia, por trazer uma visão crítica a respeito do machismo, do racismo e da 

homofobia e por fazer tudo isso com uma narrativa cadenciada, abordando temas tão densos e 

difíceis, sempre trazendo um lado leve e cômico às situações. É por isso, por transitar entre o 

drama e a comédia, que a série é considerada uma dramédia. Quanto à definição: 

o gênero dramédia, como o nome pressupõe, é a fusão (em maior ou menor nível ou 

em escala equitativa) do drama e da comédia (o que, por sua vez, também leva às 

vezes à denominação comédia dramática). O campo do audiovisual, cinema e 

televisão, é o espaço onde o termo adquire muito sentido por lidar com emoções 

similares e ao mesmo tempo distantes conforme o contexto (como o choro e o riso) a 

partir de imagens, sons e a junção destes dois elementos numa narrativa ficcional. 

(SILVA; JOHN, 2015, p. 2-3) 

 Orange foi a segunda série de produção original da plataforma Netflix (a primeira foi 

House of Cards). Estreou em 11 de julho de 2013 e na data de produção deste trabalho já está 

confirmada até a sétima temporada. Criada por Jenji Kohan, a série é baseada no livro Orange 

Is The New Black: My Year in a Women’s Prison, publicado em 2010, nos Estados Unidos, e 

em 2014, no Brasil. O livro conta a história de Piper Kerman no período em que passou na 

FCI Danbury, uma prisão de segurança mínima dos Estados Unidos. 

4.2.1 Diferenças narrativas entre livro e série 

 Há entre o livro e a série distinções bem marcantes quanto à narrativa. As informações 
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principais se assemelham nas duas histórias. Piper realmente foi presa por levar uma mala de 

dinheiro proveniente do tráfico de drogas a pedidos de sua ex-namorada; ela de fato cumpriu 

sua sentença em uma prisão federal; Larry, seu noivo, realmente existe e, lá dentro, ela 

verdadeiramente vivenciou experiências únicas e conheceu mulheres incríveis. 

 Porém, tudo se modifica à medida que a trama narrativa da série se desenvolve. O 

personagem Larry, por exemplo, deixa a série após a segunda temporada, o que segundo o 

próprio ator, Jason Biggs, teria sido escolha criativa, por decidirem não focar neste 

personagem naquele momento. Na época, o ator disse que havia a possibilidade de um retorno 

no futuro. Em 2018, a série irá estrear sua sexta temporada e, até então, o personagem 

continua fora do enredo.25 

 Na vida real, Piper não só continuou com Larry quando estava dentro da prisão como 

depois de ter saído também. O noivo é retratado como um parceiro fiel, que passou por todas 

as dificuldades desse período ao lado dela. Aliás, essa é uma das diferenças mais marcantes: a 

retratação de Larry. Isto porque ele representa não só um relacionamento vivido por Piper, 

como a sua própria identificação quanto a sua orientação sexual.  

 Enquanto, na série, Larry é descartado logo na segunda temporada e tem pouca 

importância para a narrativa, na narrativa literária ele é um dos personagens principais na vida 

de Piper. A saída de Larry representa uma escolha criativa que dá espaço para explorar a 

bissexualidade da personagem, principalmente para alimentar seu romance com Alex. 

 Já no livro, não há sequer qualquer abordagem a este tema, visto que ao se referir ao 

relacionamento que teve com uma mulher, frequentemente, a autora trata até com certo 

desdém esta atração que sentiu. A visão que se tem é a de que ela é uma mulher que se 

considera heterossexual e viveu apenas uma experiência isolada. Experiência essa que na série 

é muito abordada, até por esta ter grande enfoque no público LGBT. Para exemplificar, 

destaca-se esta passagem: “Respirei um pouco mais aliviada, torcendo para que Olhos Loucos 

espalhasse entre as outras lésbicas praticantes a notícia de que ‘eu não era daquele jeito’, 

mesmo que, numa outra vida minha, tivesse sido” (KERMAN, 2014, p. 125). Termos como 

“lésbica de verdade” e “lésbica circunstancial” também aparecem durante o livro. 

 Outra diferença está no foco das personagens. No livro, a história se concentra na 

Piper, na série isso se transforma e ela muitas vezes é secundária, enquanto outras tomam à 

frente da narrativa. Aliás, essa é uma das características mais marcantes da obra audiovisual, 

ela não se concentra em uma só personagem. Vai além e trabalha com várias, mostrando suas 

                                                           
25Informação retirada do site Adoro Cinema. Disponível em: 

<http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-111786/>. Acesso em: 5 de jun. 2018. 
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histórias e os conflitos nos quais se envolvem, quase como se não houvesse personagens 

protagonistas. 

 É preciso reconhecer que as escolhas narrativas da série foram assertivas e os dados de 

audiência comprovam isso. Como já abordado anteriormente neste trabalho, a Netflix não 

divulga este tipo de informação, porém, na estreia da quarta temporada, o instituto Nielsen 

(companhia especializada em estudo de público que atua em mais de cem países) realizou 

uma pesquisa de medição das visualizações da série durante os três primeiros dias de estreia.  

 O resultado mostrou um acesso de aproximadamente 6,7 milhões de usuários durante 

esse período de tempo, o que a coloca perto de grandes séries da TV a cabo, como Game of 

Thrones, que tem média de 10,4 milhões. É importante ressaltar que a pesquisa analisa os 

dados somente em território estadunidense e este número não é preciso, pois desconsidera a 

audiência em outros países e o fato de que, em longo prazo, as produções por streaming 

atingem um número maior de público. Mas como nunca uma pesquisa deste tipo havia sido 

feita em relação à série, trata-se de uma estatística importante para se expor neste estudo.26 

 Das pesquisas que a própria Netflix divulga, uma interessante foi realizada em 2016, 

antes de ocorrer o lançamento da quarta temporada. Para entender os hábitos de consumo dos 

fãs da série a plataforma aplicou questionários com residentes dos Estados Unidos, Reino 

Unido, México ou Canadá. 

 O resultado mostrou que Orange é uma série consumida diversas vezes pelos seus 

espectadores, destes 20% planejava rever ao menos a temporada anterior e 41% a série inteira. 

Os fãs estavam dispostos a fazer isso de forma rápida, destes 61% que iriam rever a série ou 

uma temporada, 54% fariam no decorrer do final de semana e estavam dispostos a abrir mão 

de fazer a cama (30%), limpar a casa (36%) e cozinhar (10%) para conseguir terminar a 

tempo. A pesquisa também revelou dados sobre como os usuários escolhiam fazer estas 

maratonas, 36% sozinhos. Dos que assistiriam com companhia, 25% o faria com o(a) 

parceiro(a) e 14% com amigos. A figura 12 a seguir representa estes dados.27 

Figura 12 – Fãs de Orange Is The New Black são reincidentes 

                                                           
26Pesquisa divulgada no site Adoro Cinema. Disponível em: 

<http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-122672/>. Acesso em: 5 jun. 2018. 
27Idem. Disponível em: <http://www.adorocinema.com/noticias/series/noticia-122294/>. Acesso em: 5 jun. 

2018. 
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Fonte: site Adoro Cinema 

 Perceber as formas que os fãs consomem a série ajuda a entender a forma que se 

relacionam com ela.  No processo da cultura participativa, como já discutido no primeiro 

capítulo, o público tem um papel fundamental, pois ao se envolver com determinado tema, 

neste caso uma série, são capazes não só de propagá-la a um número maior de pessoas, como 

produzir conteúdo que corrobore e ajude na divulgação e manutenção da série no cotidiano 

dos fãs, fazendo com que eles se envolvam mais com a narrativa, busquem mais conteúdo, 

enfim, interajam com a série de todas as maneiras possíveis. Uma crítica feita por Andrejevic 

é quanto ao papel dos usuários neste contexto: 

oferece-se aos usuários um mínimo de controle sobre o produto de sua atividade 

criativa em troca do trabalho que eles realizam ao desenvolver comunidades e 

sociabilidade on-line na infraestrutura de rede controlada de forma privada. Como 

condição de seu “livre” consentimento para se engajarem nesse intercâmbio 

produtivo, eles tanto constroem websites populares como se submetem às formas de 

monitoramento e experimentação que estão se tornando um componente integrante 

da economia interativa. (2009 apud JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 165) 
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 Fica claro que a Netflix, assim como as demais empresas deste cenário da economia 

interativa, não somente têm consciência deste papel importante do público nas mídias sociais, 

como fazem de tudo para explorar e despertar nos fãs a vontade de se manifestar cada vez 

mais neste meio digital. Fazer com que eles interajam dessa forma “espontânea” é a grande 

chave para que as empresas e séries cresçam cada vez mais e estabeleçam um vínculo sempre 

mais próximo com seus fãs. E é o que Orange Is The New Black tem conseguido fazer, seja ao 

estimular o diálogo com/entre os fãs em suas mídias, seja ao desenvolver ações on-line e off-

line que chamam a atenção do público para o lançamento de uma nova temporada. 
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5 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DE ORANGE IS THE NEW BLACK NO 

FACEBOOK 

 Como já citado ao longo deste estudo, as inovações tecnológicas trouxeram inúmeras 

consequências para as relações humanas e para a vida em sociedade. Sejam elas boas ou ruins, 

o fato é que foi a congruência de várias destas inovações – como a popularização da internet e 

o surgimento do mercado on-line (que ganhou tanta força nos mais diversos ramos sendo 

capaz de “tirar da jogada” grandes varejistas) o que transformou os diversos setores da 

economia e também do marketing. 

 O Marketing 4.0 surge com uma abordagem que mescla a interação on-line e off-line 

entre clientes e empresas. Neste novo cenário, em que tudo se transforma rapidamente, as 

empresas devem estar preparadas para as mais diversas situações, pois só assim conseguem a 

atenção, a valorização e o engajamento dos clientes. 

 É por isso que o Marketing 4.0 não está focado somente na interação digital, ainda que 

este seja um dos principais recursos a se investir nas estratégias de comunicação. Conquistar 

os clientes se tornou um processo mais complicado a cada dia, neste contexto estar presente 

também no meio off-line representa uma grande diferenciação para as empresas. A transição 

desde o “marketing centrado no produto (1.0) para o marketing voltado para o consumidor 

(2.0) e, enfim, para o marketing centrado no ser humano (3.0)” foi importante para entender 

este novo papel mercadológico em um cenário globalizado, altamente conectado e em 

constante transformação (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p. 63). 

 O marketing sempre se preocupou com a segmentação de mercado, trabalho que 

começa pela definição do mercado-alvo. Com a economia digital, os novos segmentos 

passaram a ser as comunidades nas quais os clientes, agora conectados, organizam-se e 

estruturam suas redes sociais. Essas comunidades surgem com regras definidas pelos próprios 

consumidores e é por isso que, frequentemente, descartam propagandas irrelevantes e 

empresas que queiram invadir este espaço. Para que as marcas consigam adentrar este 

ambiente devem ter a aceitação dos membros, ou seja, devem ter permissão para que estejam 

presentes nessas redes sociais. Disso surge o marketing de permissão. Dessa forma, 

o marketing de permissão, introduzido por Seth Godin, gira em torno da ideia de 

pedir consentimento prévio aos consumidores para enviar mensagens de marketing. 

No entanto, ao pedir permissão, as marcas precisam agir como amigos dotados de 

um desejo sincero de ajudar, e não caçadores com uma isca. Como no Facebook, os 

consumidores tomarão a decisão de “confirmar” ou “ignorar” os pedidos desse 

amigo. Isso demonstra o relacionamento horizontal entre marcas e consumidores. 

Entretanto, as empresas podem continuar usando a segmentação, a definição do 

mercado-alvo e o posicionamento, desde que se tornem transparentes para os 

clientes. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017, p. 64-65) 
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 Como exemplificado por Torres (2009), imagine que como dono de uma empresa você 

seja convidado para uma festa com vários clientes em potencial. Você compareceria, é claro. 

Mas não abordaria as pessoas interrompendo suas conversas, forçando um entrosamento e 

distribuindo cartões. Sendo inteligente, você se aproxima aos poucos, estabelece diálogos, 

enturma-se. Nesse ambiente poderia ouvir as pessoas falando sobre sua empresa, sobre as 

concorrentes e até sobre o mercado. Este exemplo explica de forma simples a interação nas 

mídias sociais e como deve ser construída por parte das empresas, ilustrando bem o que é o 

marketing de permissão. 

 Segundo Torres (2009), as mídias sociais têm um enorme poder de gerar visibilidade, 

principalmente através das ferramentas de pesquisas, como Google e Yahoo, que amplificam 

os conteúdos tanto em volume como em diversidade. Assim, certa mensagem que foi 

primeiramente transmitida em uma rede social de determinada pessoa, por meio das 

ferramentas de busca, pode se expandir e ser acessada pelo público em geral. Segundo o 

autor, 

essa visibilidade das mídias sociais faz com que elas sejam, do ponto de vista da 

comunicação e do marketing, uma bênção e uma maldição. A boa notícia é que você 

tem uma mídia forte, com boa audiência, segmentada e que pode ser usada por um 

custo muito baixo. A má notícia é que ela tem vida própria. Você não pode 

simplesmente produzir um comercial e veicular nela: você tem que interagir com ela 

e ter uma estratégia de comunicação eficiente. (2009, p. 115) 

 Nas plataformas digitais, os consumidores ganham mais autonomia, estão a cargo do 

que consomem de forma mais independente e por isso se tornam mais exigentes quanto as 

suas escolhas de conteúdo. A interação entre o marketing digital (trabalhado no meio on-line) 

e o marketing tradicional (meio off-line) é o caminho apontado para se seguir a fim de atrair e 

manter os clientes.  

 Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan, “a essência do Marketing 4.0 é reconhecer os 

papeis mutáveis do marketing tradicional e do marketing digital na obtenção do engajamento 

e da defesa da marca pelos clientes” (2017, p. 69). Por isso, um dos maiores objetivos e 

desafios das empresas no contexto atual é ser capaz de transformar seus clientes em 

verdadeiros advogados de defesa da marca e para isso devem aplicar o marketing de 

conteúdo. 

 O marketing de conteúdo “é uma abordagem que envolve criar, selecionar, distribuir e 

ampliar conteúdo que seja interessante, relevante e útil para um público claramente definido 

com o objetivo de gerar conversas sobre esse conteúdo” (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017, p.147). Este conceito anda lado a lado com o que já foi estabelecido aqui 

como características da era 4.0 e está ligado ao fato das empresas, mais do que nunca, terem 
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que ser interessantes para que façam parte da rede social dos clientes (principalmente no meio 

on-line) e assim possam ser vistas e ouvidas por eles.  

 Para isso, precisa-se colocar o consumidor como centro das estratégias de 

comunicação digitais e situar seu comportamento como a base para construí-las. Embora 

existam aspectos mutáveis nas ações digitais que as empresas criam, focando no consumidor 

as técnicas para implantá-las seriam as mesmas.  Por esse motivo, 

o modelo de marketing digital centrado no consumidor e baseado em seu 

comportamento será eficaz e flexível, principalmente porque está baseado nos 

princípios corretos e naquilo que realmente importa para as empresas e para o 

marketing: o consumidor. Esse modelo mostra que, embora as ações estratégicas, 

táticas e operacionais de uma campanha de marketing digital possam ser diferentes, 

dependendo da empresa e de cada cenário, as técnicas de marketing que se baseiam 

no comportamento do consumidor são igualmente aplicáveis ao marketing digital, 

desde que aplicadas corretamente a cada um dos ambientes e atividades presente 

naquele momento na Internet. (TORRES, 2009, p. 68) 

 O grande desafio para as empresas está em conseguir se conectar com os clientes 

enquanto contam histórias interessantes sobre elas mesmas. Construir um relacionamento 

duradouro e significativo com os consumidores passa a ser o objetivo desafiador que devem 

alcançar.  

 Entender todas essas características e peculiaridades que surgem com o Marketing 4.0 

são um importante ponto de partida para o começo da análise deste trabalho. Obter uma 

compreensão do cenário atual se torna crucial para que esta pesquisa, que está justamente 

voltada para o meio on-line, seja explanada em sua totalidade e para que as estratégias de 

comunicação que aqui serão destacadas sejam assimiladas, levando em conta o contexto em 

que estão inseridas e as variáveis que influenciam suas construções, tornando-as possíveis.  

 

5.1 Metodologia 

 Este estudo tem como objeto de análise as publicações na página de Orange Is The 

New Black no Facebook. Para isso, a metodologia adotada é a Análise de Discurso Mediada 

pelo Computador (ADMC, em português, e CMDA28, sigla formulada em inglês para 

Comunication Mediated Discourse Analysis).  

 Para que se entenda a CMDA é necessário primeiro compreender a Análise de 

Discurso (AD) e a Comunicação Mediada pelo Computador (CMC), que são bases para a 

metodologia adotada. Esta última, a CMC, tem sido abordada por vários autores, aqui será 

destacada a perspectiva de Raquel Recuero. Conforme afirma a autora, 

essa perspectiva de estudos abarca todo um conjunto de práticas sociais decorrente 

                                                           
28 Neste estudo será trabalhada a sigla em inglês por ser comumente mais usual. 
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das apropriações comunicativas das ferramentas digitais e é discutida por diversos 

autores desde o princípio dos estudos a respeito do impacto do ciberespaço como 

ambiente comunicacional na vida social. (RECUERO, 2014, p. 22) 

 Para conceituar esta metodologia será considerada a visão de Herring, segundo a qual 

a Comunicação Mediada pelo Computador é “a comunicação que acontece entre seres 

humanos através da instrumentalidade dos computadores” (1996 apud RECUERO, 2014, p. 

23). Este conceito não está somente ligado aos elementos técnicos próprios deste meio, como 

também não se restringe à linguagem escrita.  

 A linguagem, não só escrita como também oral e visual, é um dos pontos-chave deste 

estudo da CMC. Isto porque ela está muito ligada a aspectos bem específicos e originais que 

caracterizam a conversação no meio on-line. Esse esclarecimento é importante para que essa 

linguagem própria da CMC possa ser levada em conta ao analisar a comunicação que a página 

da série Orange Is The New Black desenvolve com seus espectadores.  

 Algumas das características destacadas por Recuero estão no fato de que grande parte 

das ferramentas de CMC se constrói baseadas em uma linguagem predominantemente textual 

e na transformação do conceito temporal, com as ações podendo ocorrer em um espaço de 

horas ou até dias. De acordo com a autora, 

a conversação, no ambiente mediado pelo computador, assim, assume 

idiossincrasias próprias que são decorrentes da apropriação dos meios para o uso 

conversacional. Ela é, portanto, menos uma determinação da ferramenta e mais uma 

prática de uso e construção de significado dos interagentes, sejam essas ferramentas 

construídas para isso ou não. (2014, p. 39) 

 É essa ressignificação do uso das ferramentas que torna a conversação que ocorre 

nesse ambiente tão característica e, por isso, relevante para o estudo que aqui será feito. 

Quanto à Análise do Discurso (AD), caracteriza-se pelo estudo aprofundado do discurso, 

considerando as entrelinhas que o compõem, aquilo que é dito e ocultado, analisando não 

somente a sua conclusão, mas suas ideologias e seu contexto de produção. Unido a CMC, 

estes dois estudos formam a base para compreensão da CMDA que: 

baseia-se na análise de blocos de interação verbal (caracteres, palavras, frases, 

mensagens, discussões, arquivos, etc.) na forma de texto. O alvo da metodologia é 

análise de conteúdo com foco na linguagem, podendo ser exclusivamente 

qualitativa, de maneira que a observação e argumentação ocorrem no fenômeno 

discursivo da amostra textual, ou pode ser também quantitativa quando codificamos 

e quantificamos o fenômeno analisando-o estatisticamente, pode ainda ser uma 

proposta combinada de abordagem, ou seja, tanto qualitativa quanto quantitativa. 

Não importando o tipo de abordagem utilizada, vale ressaltar que as interpretações 

fundamentam-se em observações sobre a linguagem e seu uso. (ADADE; BARROS; 

COSTA, 2018, p. 10) 

 Como apontado por Recuero (2012), essa metodologia é a adequada para os estudos 

que permeiam o ambiente das mídias sociais. Embora a análise de discurso tenha sido 
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utilizada em algumas postagens, de modo geral, este estudo está centrado em uma abordagem 

que prioriza a análise de conteúdo, tendo por base que esta se dá em um meio virtual, que 

permeia os estudos da Comunicação Mediada pelo Computador. Para o entendimento da 

análise a ser elaborada, um estudo de caso (conforme o subtítulo apresentado neste trabalho), 

torna-se necessário apresentar este conceito. Segundo Yin,  

um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. (2001, p. 32) 

 Dessa forma, o contexto é levado em consideração no processo e por isto se torna 

parte essencial para o entendimento do fenômeno estudado em toda sua totalidade. Por isso, 

os conceitos anteriormente esclarecidos, que contextualizam a análise, fazem-se fundamentais 

para este enfoque. 

 O estudo da CMC se faz muito necessário por se tratar de um trabalho pautado na 

internet, em uma análise centrada na interação entre público e marca, no caso a série, tendo 

como referência uma plataforma de mídia social, o Facebook. No processo de coleta e análise 

de dados a construção será feita com base em uma análise de conteúdo, quantificando as 

interações das postagens, construindo um processo descritivo de estudo. 

 Utilizando a Análise do Discurso Mediada pelo Computador através do processo de 

um estudo de caso é que os dados coletados serão tratados e interpretados. A partir do 

entendimento destes dois conceitos metodológicos será observada a comunicação da série em 

pauta com seus fãs na plataforma Facebook. 

 

5.2 O objeto de estudo 

 De acordo com o que foi exposto no primeiro item deste trabalho, o Facebook será a 

mídia social na qual este estudo de caso está pautado. O Facebook foi criado em 2004 e tem 

como atual CEO e principal fundador Mark Zuckerberg. Atualmente a empresa conta com 

uma base de 2,2 bilhões de usuários ativos (que acessam suas contas ao menos uma vez ao 

mês). Neste trabalho será analisada a página brasileira da série Orange Is The New Black.29 

Figura 13 – Página da série no Facebook 

                                                           
29Disponível em: <https://tecnoblog.net/240993/facebook-primeiro-trimestre-2018/>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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Fonte: Facebook 

 A página de Orange no Facebook conta com mais de 7,5 milhões de curtidas e 

seguidores. O objeto de estudo será a campanha de divulgação da terceira temporada da série. 

Essa escolha se deu em virtude desta campanha ter se diferenciado e destacado das demais até 

então, apresentando uma forma de divulgação inovadora que trouxe a artista Valesca 

Popozuda como parte fundamental da campanha. 

 O recorte feito para análise compreenderá a campanha de divulgação no intervalo de 

período do dia 12 de maio de 2015 ao dia 12 de junho de 2015 (data que estava marcada a 

estreia oficial da temporada). Esse recorte irá delimitar toda a pesquisa, bem como o 

levantamento das postagens feitas na página da série.  

 A terceira temporada da série OITNB marcou uma aposta em uma nova forma de 

divulgação. Abraçando o público que consome a série, a campanha de marketing foi 

estruturada em dois pontos: a participação de três atrizes na parada LGBT em São Paulo30 e a 

presença da cantora Valesca Popozuda como estrela da campanha no mercado brasileiro. 

 Valesca Popozuda é uma cantora de funk, estilo de música surgido na periferia 

carioca, detentora de vários hits ao longo de sua carreira e com uma base de fãs composta, 

além de outros públicos, também pela comunidade LGBT. Para a divulgação da terceira 

temporada ela deu voz à música intitulada “Minha Poussey É o Poder” que traz alguns 

aspectos da narrativa da série, ao mesmo tempo em que incentiva a participação na parada 

LGBT, como no trecho “eu vou pra Parada Gay e vou te falar por quê/minha Poussey é o 

                                                           
30Conforme noticiado por diversos meio de comunicação, dentre eles o jornal Correio Braziliense. Disponível 

em:<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2015/06/08/interna_diversao_arte,485880/atrizes-de-orange-is-the-new-black-se-destacam-na-parada-do-

orgulho-gay.shtml>. Acesso em: 14 jun. 2018. 
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poder”. A música faz menção à personagem Poussey, interpretada por Samira Wiley, uma das 

atrizes que compareceriam ao evento.  

 Além da presença de Orange no trio da Parada, atores da série Sense8 também 

estiveram no evento, que ficou representado pela utilização da hashtag #NetflixNaParada. 

Além da música, Valesca estrelou um clipe que a caracterizava como uma detenta de 

Lichtfield, a prisão na qual a série se passa. O vídeo conta com quase 1.5 milhões de 

visualizações e teve uma grande repercussão quando foi lançado, justamente por ser diferente 

das divulgações que a própria série, e também as demais, faziam. 

 Orange Is The New Black encontrou uma forma inusitada de divulgar sua temporada, 

ao mesmo tempo em que abraçava seu público LGBT e dava voz a ele, mostrando sua 

importância, produzindo conteúdo que fosse relevante para ele tanto no meio on-line como 

off-line, ou seja, seguindo os parâmetros do Marketing 4.0, focando em marketing de 

conteúdo e em um engajamento com o público que transpassa as barreiras on-line e participa 

da vida off-line dos fãs. 

 

5.3 Estudo de caso 

 O período de um mês escolhido para o recorte deste estudo marca o início de uma 

maior movimentação na página, o lançamento da campanha e a estreia da temporada, que 

curiosamente foi lançada um dia antes do anunciado, ou seja, no dia 11 de junho de 2015. 

 A análise trabalhada será de conteúdo e interação, com dados tanto qualitativos como 

quantitativos. Primeiramente, foi feito um levantamento de todas as postagens no período, 

categorizando-as para que se torne mais fácil a leitura dos resultados. Posteriormente, 

realizou-se uma análise mais profunda das postagens que tiveram maior impacto para os 

seguidores da página e também maior repercussão. Os posts foram numerados 

cronologicamente conforme a data de publicação. A tabela 1 abaixo ilustra o primeiro 

momento da análise. 

Tabela 1 – Categorização das postagens 

POST REAÇÕES COMENTÁRIOS COMPARTILHAMENTOS TIPO DE POST 

1 26 mil 468 1.306 imagem 

2 9,1 mil 296 266 imagem 

3 5,5 mil 82 33 repost 

4 17 mil 281 446 imagem 
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5 21 mil 274 1.147 imagem 

6 11 mil 103 374 imagem 

7 8,3 mil 678 710 imagem 

8 8,5 mil 1,1 mil 763 vídeo 

9 13 mil 183 132 repost 

10 13 mil 560 264 imagem 

11 4 mil 821 258 vídeo 

12 10 mil 227 510 imagem 

13 8,3 mil 125 162 imagem 

14 3 mil 236 92 vídeo 

15 2,7 mil 362 95 vídeo 

16 10 mil 162 348 imagem 

17 6 mil 181 113 imagem 

18 3,5 mil 374 180 vídeo 

19 7 mil 198 193 imagem 

20 6,2 mil 154 78 imagem 

21 69 mil 15 mil 21.235 vídeo 

22 5,4 mil 623 199 vídeo 

23 1,1 mil 22 14 imagem 

24 28 mil 427 308 repost 

25 40 mil 2 mil 2.693 imagem 

26 15 mil 1,4 mil 2.361 vídeo 

27 10 mil 806 ___ repost de vídeo 

28 9,2 mil 247 946 gif 

29 11 mil 154 220 imagem 

30 47 mil 1 mil 1.481 imagem 

31 25 mil 226 341 imagem 

32 56 mil 1,6 mil 2.122 imagem 

33 19 mil 2,8 mil 6151 vídeo 

34 44 mil 1,5 mil 3.884 imagem 

35 5,9 mil 326 361 gif 

36 22 mil 2,1 mil 8.312 vídeo 

37 13 mil 713 168 imagem 
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38 3,3 mil 216 40 link 

39 28 mil 4,4 mil 11.249 imagem 

40 8,9 mil 180 127 imagem 

41 15 mil 310 645 imagem 

42 5,7 mil 351 267 imagem 

43 16 mil 484 1.784 imagem 

44 30 mil 1062 870 imagem 

 

 No período analisado, a coleta de dados mostrou a quantidade total de 44 postagens na 

página da série. Neste primeiro período do estudo as postagens foram categorizadas segundo 

quatro parâmetros: reações, comentários, compartilhamentos e tipos de postagem. É 

importante realçar as formas de interação nos posts do Facebook. Elas estão ilustradas na 

figura 14 abaixo. 

Figura 14 – Interações no Facebook 

 

Fonte: Facebook 

 As interações consistem em comentários, compartilhamentos e reações. Essas últimas 

são expressas de seis formas, nomeadas respectivamente de acordo com a imagem acima, 

sendo: curtir, amei, haha, uau, triste e grr. As postagens na página sempre apresentavam como 

reações populares o “curtir”, “amei” e “haha”, ou seja, reações positivas para este contexto. 

 Quanto aos tipos de postagem variaram entre: imagem (estática), vídeo, gif, repost e 

link. Houve somente uma postagem que fosse um link, no caso direcionando para acompanhar 

um evento ao vivo. Em todas as postagens somente duas foram gifs. O repost abrangia todas 

as postagens em que a página divulgava uma imagem que tivesse sido publicada primeiro 

pelas atrizes (na plataforma Instagram e não no próprio Facebook), o que aconteceu três 

vezes. O post de número 27 é peculiar, pois se trata de um repost de uma publicação feita pela 

página da própria Netflix, por isso não houve dados na página de Orange Is The New Black 

para medir o compartilhamento. 

 A grande maioria das publicações foi de imagens e vídeos, especificamente vinte e 
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sete postagens de imagens e onze de vídeos. A postagem mais popular tanto em número de 

reações, como de comentários e compartilhamentos foi justamente o vídeo de divulgação da 

campanha com a cantora Valesca Popozuda. Na tabela, esta publicação está representada 

como post de número 21.  

 Analisando a métrica, até o post de número 20, as publicações recebiam em média: 

9,65 mil reações; 343,25 comentários e 373,5 compartilhamentos. Com o post de número 21, 

as publicações passaram a receber em média: 21,97 mil reações; 1581,12 comentários e 

2859,91 compartilhamentos. Para o compartilhamento, no cálculo da média aritmética foram 

consideradas 23 postagens, já que em uma delas, por ser um repost da página da Netflix, não 

foi possível obter informações pela página de Orange. 

 Este aumento na média de engajamento foi significativo. Expresso em porcentagem o 

crescimento na média de reações foi de 127%, enquanto na média de comentários o aumento 

foi de 360%. A maior diferença veio da média de compartilhamentos com o aumento de 

665%. Estes valores expressam o aumento de interação do público com a página após o 

lançamento da campanha de marketing para a temporada. 

 A premissa de análise formulada é a de que a campanha de lançamento da terceira 

temporada trouxe mais engajamento para a página da série, mostrando-se eficaz. Analisando 

de forma geral e objetiva já é possível quantificar o quanto esta campanha divulgada foi capaz 

de instigar a interação dos espectadores que acompanhavam a série com a página, mostrando 

que essa premissa é verdadeira. Porém, para aprofundar este estudo, e não analisá-lo somente 

sob o aspecto numérico, foram analisadas dez postagens, as mais populares, de forma 

descritiva. 

 Para isso, as dez publicações mais populares serão divididas de acordo com o número 

de reações, de comentários e de compartilhamentos, organizando essas informações em três 

tabelas distintas. 

Tabela 2 – Postagens com os maiores números de reações 

POST IMAGEM TEXTO REAÇÕES 
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21 

 

Ela também está 

condenada a contar 

os dias pra estreia, 

mas já confirmou 

presença no carro da 

#NetflixNaParada. 

No próximo 

domingo, esperamos 

você junto com a 

Crazy Eyes, a Nicky, 

a Poussey e – é claro 

– a Valesca. 

69 mil 

32 

 

Samira e Valesca se 

conheceram hoje e 

ficou confirmado 

que: sim, MINHA 

POUSSEY É O 

PODER. 

56 mil 

30 

 

Bota a cara no sol! 

#NetflixNaParada 
47 mil 

34 

 

Não deixa a Ruby 

Rose de fora, não! 
44 mil 
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25 

 

Multiplica, senhor! 40 mil 

44 

 

O elenco, a equipe e 

os fãs de se [sic.] 

encontraram na 

“véspera” da terceira 

temporada, que 

acabou virando o dia 

da estreia. 

30 mil 

24 

 

Chocolate and 

Vanilla 

___ 

(via Uzo Aduba 

maravilhosa) 

 

28 mil 

39 

 

PODE SAIR! Como 

recompensa pelo seu 

bom comportamento, 

a nova temporada foi 

liberada mais cedo. 

Aproveita. #OITNB 

28 mil 
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1 

 

É real. 26 mil 

31 

 

Foi demais! 

#NetflixNaParada 
25 mil 

 

 A popularidade das postagens segundo o número de reações demonstrou que somente 

uma publicação das que foram divulgadas antes do lançamento da campanha (post número 

21) conseguiu se sobressair. No caso, trata-se do post de número 1, o primeiro a ser analisado 

neste período de tempo. Esse post é um dos primeiros a trazer parte da identidade da 

campanha. Provavelmente, tenha ganhado popularidade justamente por isso e por se tratar de 

uma espécie de chamado da página para a nova temporada que em breve seria lançada. É a 

única publicação a conseguir um número significativo de reações antes da divulgação de fato 

da campanha.  

 Outra das publicações populares é a de número 32. Mais uma vez fazendo parte da 

campanha de divulgação, a imagem retrata o encontro entre Valesca Popozuda, estrela da 

campanha brasileira, com a atriz Samira Wiley, que é citada, como já dito neste trabalho, na 

letra da música composta. 

 A postagem de número 30 retrata a imagem das atrizes Uzo Aduba e Samira Wiley em 

São Paulo, na Parada LGBT. Esta publicação também faz referência à campanha de 

divulgação da série. Um ponto de diferença a se destacar é que desta vez a reação “triste” 

aparece pela primeira vez entre as mais populares, em virtude dos fãs que não puderam 

comparecer ao evento. A legenda é uma expressão popular entre os LGBTs que surgiu com 

um vídeo viral e significa expor quem você é sem receios, inclusive uma das frases ditas no 

vídeo é “bicha bonita não se esconde”31. Um dos comentários na publicação também dialoga 

com a legenda, como se pode observar abaixo. 

                                                           
31Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kvIkULPtIOk>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
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Figura 15 – Comentário na postagem 30 

 

Fonte: página da série no Facebook 

 Referenciando outra postagem entre as mais famosas neste período analisado, o post 

de número 34 apresenta uma espécie de brincadeira, que já evidenciava um novo ponto da 

narrativa da série, mostrando a atriz Ruby Rose (que participaria da terceira temporada) com a 

capa da revista retratada na postagem de número 25. Nesta temporada, a personagem dela 

entraria em cena criando um atrito entre o casal formado na série pelas personagens Piper e 

Alex, que são interpretadas pelas atrizes da foto. 

 A postagem de número 25 é diferente das demais, pois não está ligada especificamente 

a algo relacionado à campanha para a terceira temporada. Na verdade, como mostra a figura, 

trata-se da capa da revista Rolling Stone, a qual está retratando as atrizes Taylor Schilling e 

Laura Prepon, duas protagonistas da série que interpretam, respectivamente, Piper Chapman e 

Alex Vause. A grande popularidade da postagem está, não somente em tê-las retratado de 

forma sensual, mas por elas comporem o maior casal, ou melhor, o maior shipp32da série. É 

importante perceber que as respostas da página da série são construídas segundo o mesmo 

campo semântico do público, com expressões populares de seu vocabulário, uma linguagem 

informal e que conversa com os fãs. 

Figura 16 – Comentários na postagem 25 

                                                           
32Frequentemente os shipps dos casais apresentam nomes, quase sempre formados pela junção dos nomes das 

personagens. Neste caso, para se referir ao relacionamento das duas criaram o termo Vauseman. 
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Fonte: página da série no Facebook 

 A postagem 44 apresenta imagens de fãs com as atrizes na ORANGECON, uma 

espécie de conferência que o marketing americano da série organizou para celebrar os fãs e 

reuni-los com toda a equipe. Por mostar as atrizes interagindo com vários deles e por 

apresentar várias fotos, a publicação tornou-se popular. Importante ressaltar também que foi 

neste evento que a organização da série e da Netflix anunciaram o lançamento, adiantado em 

um dia, da nova temporada. 

 A postagem número 24 é um repost de uma publicação da atriz Uzo Aduba, que 

interpreta a personagem conhecida por Crazy Eyes. A imagem é uma foto dela com a atriz 

Taylor Schilling, que vive Piper na série. O texto de apoio traduz-se como “chocolate e 

baunilha” e é referência a uma cena da série, ainda na primeira temporada, quando a 

personagem Crazy Eyes tentava conquistar Piper. Ambas são personagens muito queridas 

pelos fãs, o que explica o grande número de reações. 

 A publicação que traz a divulgação do lançamento da temporada no catálogo da 

Netflix é a de número 39. A surpresa de terem divulgado um dia antes do esperado foi 

recebida de forma positiva e foi um fator importante para o engajamento dos fãs, como se 

pode notar nos comentários abaixo. Isto explica a interação deles com o post, tornando-o um 

dos mais populares.  

Figura 17 – Comentários na postagem 39 
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Fonte: página da série no Facebook 

 A publicação número 31 dá sequência a de número 30, e portanto, também retrata as 

atrizes da série na Parada LGBT em São Paulo. Além de Samira Wiley e Uzo Aduba, já 

citadas aqui, a atriz Natasha Lyonne, que interpreta a personagem Nicky, também compareceu 

ao evento.  

Tabela 3 – Postagens mais comentadas 

POST IMAGEM TEXTO 
COMEN

TÁRIOS 

21 

 

Ela também está 

condenada a contar os dias 

pra estreia, mas já 

confirmou presença no 

carro da #NetflixNaParada. 

No próximo domingo, 

esperamos você junto com 

a Crazy Eyes, a Nicky, a 

Poussey e – é claro – a 

Valesca. 

15 mil 
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39 

 

PODE SAIR! Como 

recompensa pelo seu bom 

comportamento, a nova 

temporada foi liberada 

mais cedo. Aproveita. 

#OITNB 

4,4 mil 

33 

 

Vocês pediram mais 

Laura? Então toma! 

#OITNB 

2,8 mil 

36 

 

Faltam menos de 24 

HORAS! Começa a rezar. 

#OITNB 

2,1 mil 

25 

 

Multiplica, senhor! 2 mil 

32 

 

Samira e Valesca se 

conheceram hoje e ficou 

confirmado que: sim, 

MINHA POUSSEY É O 

PODER. 

1,6 mil 
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34 

 

Não deixa a Ruby Rose de 

fora, não! 
1,5 mil 

26 

 

Eu não queria trazer mais 

problemas pra vocês, mas 

aí está: a nova detenta de 

Litchfield. 

Lidem. 

1,4 mil 

8 

 

Será que a Alex mentiria 

pra você? RISOS. Uma 

dessas três coisas 

realmente acontece na 

terceira temporada, qual 

delas? #OITNB 

#SorryNotSorry 

#SpoilerNotSpoiler 

1,1 mil 
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44 

 

O elenco, a equipe e os fãs 

de se [sic.] encontraram na 

“véspera” da terceira 

temporada, que acabou 

virando o dia da estreia. 

1.062 

 

 Quanto às postagens mais populares segundo o número de comentários, novamente 

apenas uma das anteriores à publicação do lançamento da campanha aparece em destaque, 

neste caso, a de número 8. Essa publicação trata-se de um vídeo, que faz parte da divulgação 

americana da série para a nova temporada. Durante o período analisado alguns destes vídeos 

foram publicados, sempre com personagens diferentes. Eles trazem determinada personagem 

falando duas mentiras e uma verdade quanto a algo que aconteceria na nova temporada. 

Neste, a personagem retratada é Alex Vause, uma das mais populares da série, o que explica a 

alta interação do público, visto que as demais postagens de mesmo formato não obtiveram 

tanto sucesso. Outro fator que também poderia ter sido responsável pelo engajamento do 

público é pelo fato do post se pautar em uma gamificação, uma espécie de jogo, incitando a 

curiosidade da audiência, principalmente por trazer uma das afirmações como verdadeiras, o 

que impulsionaria as pessoas a discutirem qual. 

 A postagem 33 é um vídeo que girava em torno novamente da personagem Alex 

Vause. Nele, a atriz Laura Prepon fala sobre os desafios que sua personagem iria enfrentar na 

nova temporada. Além disso, há a participação também da atriz Taylor Schilling, que 

interpreta Piper, par romântico de Alex, comentando sobre sua personagem e o futuro da 

relação entre as duas. Mais uma vez, com duas das personagens mais queridas a publicação se 

torna popular. 

 O vídeo na publicação de número 36 é um teaser com acontecimentos da nova 

temporada.  Ele foi lançado lembrando e chamando a atenção do público para a estreia, que 
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aconteceria em menos de 24 horas. Como já abordado, na verdade a estreia acabou 

acontecendo um dia antes do previsto. O texto base com a fala “comece a rezar” faz referência 

ao posicionamento adotado para a campanha desta temporada, que estava dentro da temática 

religiosa, como se pode observar na figura 18.  

Figura 18 – Temática religiosa no pôster de divulgação 

 

Fonte: página da série no Facebook 

 A publicação número 26 apresenta um vídeo da nova personagem que fez parte da 

terceira temporada, Stella, interpretada por Ruby Rose. Além de apresentar a personagem, o 

vídeo também mostra alguns dos acontecimentos narrativos ligados a ela, como o fato desta 

personagem causar atrito na relação das protagonistas Alex e Piper.  

Tabela 4 - Postagens mais populares segundo o número de compartilhamentos 

POST IMAGEM TEXTO 

COMPA

RTILHA

MENTO 

21 

 

Ela também está 

condenada a contar os dias 

pra estreia, mas já 

confirmou presença no 

carro da #NetflixNaParada. 

No próximo domingo, 

esperamos você junto com 

a Crazy Eyes, a Nicky, a 

Poussey e – é claro – a 

Valesca. 

21.235 
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39 

 

PODE SAIR! Como 

recompensa pelo seu bom 

comportamento, a nova 

temporada foi liberada 

mais cedo. Aproveita. 

#OITNB 

11.249 

36 

 

Faltam menos de 24 

HORAS! Começa a rezar. 

#OITNB 

8.312 

33 

 

Vocês pediram mais 

Laura? Então toma! 

#OITNB 

6.151 

34 

 

Não deixa a Ruby Rose de 

fora, não! 
3.884 

25 

 

Multiplica, senhor! 2.693 



81 

 

26 

 

Eu não queria trazer mais 

problemas pra vocês, mas 

aí está: a nova detenta de 

Litchfield. 

Lidem. 

2.361 

32 

 

Samira e Valesca se 

conheceram hoje e ficou 

confirmado que: sim, 

MINHA POUSSEY É O 

PODER. 

2.122 

43 

 

O último cartão do dia, pra 

que não restem dúvidas. 

#OITNB 

1.784 

30 

 

Bota a cara no sol! 

#NetflixNaParada 
1.481 

  

 Neste levantamento percebe-se que não está inclusa nenhuma postagem anterior à da 

divulgação da campanha. Todas as dez postagens que tiveram maior número de 

compartilhamento foram posteriores ao vídeo. A publicação 43 é a única que não está 
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presente nas demais tabelas. Ela faz parte de um conjunto de três posts feitos na página no dia 

12 de junho, dia dos namorados, sendo a de número 43 a última a ser postada. A imagem é 

um cartão que traz a frase “o dia é dos namorados, mas a noite é de OITNB”. Uma 

brincadeira com uma frase popular na internet “o dia é dos namorados, mas a noite é dos 

solteiros”. A imagem ainda traz o principal casal da série, Alex e Piper, ao fundo. Outra 

postagem com essas personagens que aparece em destaque entre as mais populares. 

 Apenas seis postagens aparecem presentes nas três tabelas, sendo consideradas 

populares nos três quesitos, ou seja, tanto em números de reações, como de comentários e 

compartilhamentos. São elas as de número: 21, 25, 30, 32, 34 e 39. Elas apresentam em 

comum a linguagem informal, mantendo-se bem próxima do vocabulário dos fãs e as 

referências que ora são à campanha de divulgação ora ao casal principal da série.  

 Interessante destacar um dos comentários recebidos na página. Nele há um elogio à 

campanha de marketing da temporada, que fez a pessoa não só conhecer como começar a 

assistir à série. Este reconhecimento por parte de alguém que ainda não era espectador é mais 

uma forma de mostrar a assertividade da campanha. 

Figura 19 - Comentário na postagem 29 

 

Fonte: página da série no Facebook 

 A postagem de número 21 foi a que divulgou o vídeo que baseou para toda a 

campanha de lançamento da temporada no Brasil. Como já exposto acima, o vídeo é estrelado 

por Valesca Popozuda. Numericamente, esta publicação foi a que obteve o maior número de 

reações, comentários e compartilhamentos no período analisado. 

 A linguagem da página da série ao “conversar” com o público é bem informal, 

frequentemente utilizando gírias, termos da comunidade LGBT e uma forma de se comunicar 

que passa proximidade, trazendo a ideia de que ao invés de série e espectador, o contato 

ocorre entre amigos. Um exemplo disso é a interação que ocorreu nos comentários desta 
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postagem. 

Figura 20 – Comentários na postagem 21 

 

Fonte: página da série no Facebook 

 Este contato próximo com os fãs torna mais fácil o engajamento deles com a página e 

também os aproxima da campanha de divulgação e da série em si. Esta proximidade não ficou 

só no meio on-line, não é por acaso que a campanha consistia, basicamente, em convidar os 

fãs a comparecerem à Parada LGBT, um encontro físico, em um evento que os fãs da série 

apreciam, ou seja, uma forma de falar a língua deles também fora das redes. 

 O aspecto que diferenciou esta campanha foi a criatividade dos responsáveis pela 

campanha para fazerem este convite aos fãs de uma forma diferente da esperada, trazendo 

alguém que eles já conheciam e gostavam, mas num ambiente que remetesse à série. A 

solução de investir em um clipe com a Valesca, com uma música que fizesse uma brincadeira 
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justamente com o nome de uma das personagens cuja atriz estaria presente na Parada foi uma 

grande ideia, que rendeu bons frutos, não só no meio off-line, com o comparecimento dos fãs, 

mas também no meio on-line, com a popularidade das postagens seguintes, e 

consequentemente, da página. 

 Cabe analisar também a publicação número 23, a mais impopular de todas. Esta 

postagem recebeu apenas 1,1 mil reações, 22 comentários e 14 compartilhamentos. Ela destoa 

das demais, pois não faz parte da campanha de divulgação da temporada, apesar de ter sido 

postada após o lançamento do vídeo com a Valesca. 

Figura 21 – Postagem número 23 

 

Fonte: página da série no Facebook 

 As demais postagens que seguiam o padrão da campanha, referenciando a Parada 

LGBT de alguma forma, aproximando a narrativa e as atrizes do público ou dialogando com a 

nova temporada que se iniciaria receberam interações significativas. Não é coincidência que 

esta tenha sido a mais impopular já que não se adequou e parecia não fazer parte da 

campanha, como as demais.  

 Em uma comparação com as pesquisas ao longo do tempo do termo “Orange Is The 

New Black”, através da plataforma Google Trends, pode-se ver que o ápice das pesquisas 

ocorreu quando do lançamento da terceira temporada, especificamente no intervalo do dia 

14/06/2015 a 20/06/2015. No período de lançamento das outras temporadas nos anos de 2013, 

2014, 2016 e 2017 houve picos de pesquisa do termo também, porém inferiores ao de 2015.  
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Figura 22 – Pesquisa do nome da série nos anos de 2013 a 2017 

 

Fonte: Google Trends 

 Ao fim de toda a análise, tanto de conteúdo como de interação e tendo realizado os 

cálculos de média de interação das postagens durante o período analisado, os dados mostram 

que a campanha de 2015 para a terceira temporada de Orange Is The New Black foi eficaz ao 

promover maior engajamento dos fãs com a página da série no Facebook. 

 A comunicação da página, com linguagem próxima à do público, a aposta na cantora 

Valesca Popozuda para estrelar o vídeo, a vinda das atrizes para a Parada LGBT e todas as 

estratégias de comunicação para o lançamento da temporada se mostraram assertivas como 

exibido no gráfico, registrando o maior pico de pesquisas da série ao longo de todos os anos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a análise de conteúdo e de interação é possível dizer que a campanha para a 

terceira temporada foi construída de maneira eficaz, sendo a que mais engajou o público a 

pesquisar pela série. As ferramentas utilizadas para atingir o público LGBT consistem em 

uma linguagem informal e próxima, uma publicação constante e uma aposta em uma forma de 

divulgação inovadora. 

 Através do estudo de caso percebe-se que a comunicação da página e, 

consequentemente, da campanha, é voltada ao público LGBT. Ainda que a plataforma Netflix 

não divulgue seus dados de audiência, o que traria certeza a esse indicativo, pelo evento 

escolhido para promover a interação entre os fãs e o elenco e também pelas temáticas 

priorizadas na série, esta conclusão se torna possível.  

 Além disso, pelo conhecimento da página, pelas gírias utilizadas nas publicações, pelo 

formato da série e as escolhas narrativas que fez, como o endosso ao casal lésbico 

protagonista, Alex e Piper, é possível compreender que a campanha se volta a este público e 

que é este um dos segmentos mais relevantes em questão de audiência para a série. 

 O estudo de caso aqui analisado é importante para entender como as transformações 

sócio-culturais das últimas décadas mudaram o comportamento humano em sociedade, sua 

relação com as informações e a forma que se produz e consome conteúdo. A ascensão das 

mídias sociais modificou as redes sociais que se dão tanto nos meios on-line como off-line.  

 Essas transformações influenciaram o mercado do entretenimento, inclusive a série 

tema deste trabalho. Tendo em vista que os direcionamentos que a série tomou, dando 

destaque para o relacionamento das protagonistas e cortando Larry, o personagem que gerava 

um conflito entre elas e ligava Piper a uma relação heterossexual, foram feitos acompanhando 

as mudanças da sociedade, o emergir das minorias como mercado em potencial e a aposta em 

uma temática diferente das trabalhadas até então. 

 As marcas da popularização da internet resultaram em uma sociedade conectada, ávida 

por participação e por representação. Estas últimas cada vez mais são um importante ponto de 

contato entre consumidores e empresas. As marcas se reinventaram, algumas não resistiram, 

com o streaming sendo responsável pela derrocada de muitas e também pelo surgimento de 

outras. Conforme Kotler e Armstrong, “a era digital proporcionou às empresas novas e 

interessantes formas não só de aprender sobre os clientes e rastreá-los, mas também de criar 

produtos e serviços customizados de acordo com suas necessidades individuais” (2015, p. 24). 
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 A Netflix soube tomar as decisões corretas que fizeram dela referência nas 

transformações do cenário audiovisual. Para estar sempre à frente, a plataforma apostou em 

diversificar e produzir conteúdo. Com a série Orange Is The New Black conquistou uma 

parcela de mercado importante, que corrobora para seu crescimento que é contínuo em todo 

mundo. 

 A partir desse entendimento, torna-se mais compreensível a importância da produção 

de uma série que dê visibilidade LGBT, pois muito além de prestar um serviço a essas 

pessoas, reconhecem este público como importante para o contexto econômico da empresa. 

As estratégias de campanha para a terceira temporada fizeram mais que divulgar, inovaram ao 

apostar em um novo formato e ao priorizar uma audiência disposta a consumir os conteúdos 

ligados a série.  
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