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RESUMO 

 
Este Trabalho Final de Graduação é um estudo para identificar as estratégias que a 

empresa Netflix utiliza, na rede social Facebook, para aproximar e manter o público do 

seriado Orange Is The New Black (OITNB). O objetivo geral desta pesquisa é observar, 

por meio das postagens da página oficial OITNB, quais são as estratégias da empresa 

para engajar o público. Os objetivos específicos são resgatar o conceito de Ficção 

Seriada, TV Social e Segunda Tela; estudar o papel das redes sociais no estímulo à 

cultura participativa; investigar as postagens da página e contextualizar o seriado e suas 

cinco temporadas. Buscaram-se embasamentos de autores como Raquel Recuero (2009, 

2011 e 2012), André Lemos e Pierre Lévy (2010), Chris Anderson (2006), Henry 

Jenkins (2009) e Arlindo Machado (2003). Depois da análise foi possível perceber o uso 

da página de forma personalizada, textos em primeira pessoa, utilização de referências e 

a conversação em rede de um grupo de atores que estão ligados pelos mesmos gostos.  

 

 
PALAVRAS-CHAVE: 

Redes sociais; Engajamento; Cultura participativa; Ficção seriada; Orange Is The New 

Black.  
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ABSTRACT 

 

This Final Grade Paper is a study to identify the strategies that the Netflix company uses 

in the social network Facebook to approach and keep the audience of the series Orange 

Is The New Black (OITNB). The general objective of this research is to observe, 

through the postings of the official OITNB page, what are the strategies of the company 

to engage the public. The specific objectives are to rescue the concept of Serial Fiction, 

Social TV and Second Screen; To study the role of social networks in stimulating 

participatory culture; Investigate the page posts and contextualize the series and its five 

seasons. The authors sought the support of authors such as Raquel Recuero (2009, 2011 

and 2012), André Lemos and Pierre Lévy (2010), Chris Anderson (2006), Henry 

Jenkins (2009) and Arlindo Machado (2003). After the analysis it was possible to 

perceive the use of the page in a personalized way, texts in first person, use of 

references and the network conversation of a group of actors that are connected by the 

same tastes.  

 

 
KEYWORDS: 

Social networks; Engagement; Participatory culture; Serial Fiction; Orange Is The New 

Black.  
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INTRODUÇÃO 

 

A internet modificou o mundo, inseriu as redes sociais digitais no cotidiano e 

transformou a troca de ideias, opiniões e laços afetivos, entre inúmeros acontecimentos, 

que são notáveis dentro do ciberespaço. Dos mais novos aos mais velhos, o espaço 

virtual influencia a sociedade e a sociabilidade.   

Hoje quem tem acesso a uma conexão de Wi-fi, provavelmente, também 

possui uma conta em rede social. Um perfil na rede para expor seus gostos, descobrir os 

do outro e estar presente nesse universo. Vendo todo esse crescimento das redes, indo 

mais à frente, pessoas e empresas começaram a investir nesses espaços. Assim, a Netflix 

não ficou para trás e criou uma página na rede social Facebook para os fãs do seriado 

original Orange Is The New Black (OITNB), mantida pela empresa via streaming.   

Após realizar maratonas para assistir aos episódios, é possível notar os fãs 

irem para as redes sociais interagir sobre o assunto na fanpage. Ao observar o sucesso 

do seriado e a identificação dos fãs, a empresa resolveu investir em um espaço para o 

seriado. Os fãs, de diferentes localidades, criam um vínculo comum por meio da 

participação na página, formando uma comunidade. Mesmo que cada temporada 

demore um ano para ir ao ar, há uma ligação grande dos fãs. Esse vínculo é visto na 

troca de informações, opiniões e spoilers1 entre diversos conteúdos relacionados a 

OITNB. 

O seriado foi criado por Jenji Kohan, tem origem norte-americana e é uma 

ficção original da Netflix. A minha paixão por OITNB surgiu desde o primeiro capítulo. 

Mesmo que por meio de uma comédia, mostrar a vida no sistema carcerário feminino 

foi de extrema relevância. Traz à tona a importância de debatermos sobre o sistema 

carcerário no mundo como, por exemplo, a falta de políticas públicas para as mulheres e 

até dos direitos humanos das detentas. Por evidenciar apenas mulheres como 

protagonistas e co-protagonistas, a série retrata o feminismo, o empoderamento, 

denuncia o machismo e sexismo. Por essas questões está na minha lista de amores e foi 

escolhida como estudo.   

                                                 
1
 Spoiler é quando uma informação foi revelada às pessoas que não assistiram ou leram sobre 

determinado conteúdo como um filme, série, livro ou jogo. Em uma tradução livre, a palavra de origem 

inglesa, faz referência ao termo “estraga-prazeres”.  
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Com treze episódios, no dia 11 de julho de 2013, Orange Is The New Black 

ganhou vida na Netflix. A segunda temporada foi lançada em 6 de junho de 2014, a 

terceira, dia 12 de junho de 2015, e a quarta temporada, em 17 de junho de 2016. Com o 

sucesso da ficção, o seriado foi renovado por mais três períodos, assim, a quinta 

temporada foi lançada no dia 9 de junho de 2017. Por ser disponibilizada uma vez ao 

ano, a espera é grande e a empresa costuma lançar a temporada inteira no mesmo dia. 

Desse modo, muitos fãs assistem a todos os novos episódios em um dia, uma semana ou 

poucos dias. Entretanto, mesmo vendo em um curto intervalo de tempo, os admiradores 

da série interagem na rede social Facebook. 

A página, além de conseguir aliar interesses relacionados ao seriado, também 

diverte os fãs. Há muitas narrativas criativas que chamam a atenção do público. Até o 

espectador que não assiste à OITNB com frequência, segue a página e dissemina este 

conteúdo. Então, este trabalho realizou uma análise de redes sociais e investigou o 

seguinte problema de pesquisa: quais são as estratégias de engajamento que a 

empresa Netflix utiliza para atrair o público fiel?  

Segundo Recuero (2009), quando a fanpage é mais próxima da vida daquele 

indivíduo, há maiores laços naquela comunidade virtual entre os participantes. Com 

uma maior conexão, essa comunidade terá mais visualizações, reações, comentários e 

compartilhamentos entre os usuários da fanpage. Assim, a comunidade apresenta um 

conteúdo mais engajante em um curto período de atuação entre os usuários com o 

grupo. 

O objetivo geral desta pesquisa foi norteado por meio das postagens da página 

oficial Orange Is The New Black para compreender quais são as estratégias da empresa 

Netflix em engajar o público fã da série. Os objetivos específicos são: resgatar o 

conceito de Ficção Seriada, TV Social e Segunda Tela; estudar o papel das redes sociais 

no estímulo à cultura participativa; investigar as postagens da página; e contextualizar o 

seriado e suas cinco temporadas.   

Então, essa pesquisa aborda a participação dos fãs da série original da Netflix, 

OITNB, com a página oficial, da rede social Facebook. Os admiradores de OITNB 
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interagem nesta página, que compartilha assuntos relacionados à série, classificados 

como comédia e drama, chamada também de dramédia2. 

Mesmo que o conteúdo da internet tenha um alcance global, segundo a Pesquisa 

Brasileira de Mídia de 2014 (PORTAL BRASIL, 2014), a televisão ainda é o meio de 

comunicação mais visto pelos brasileiros. Em geral, enquanto a maioria dos brasileiros 

(53%) nunca acessa à internet, aproximadamente um quarto da população (26%) o faz 

nos dias da semana e com uma intensidade diária de 3h39 de segunda a sexta-feira e de 

3h43 no final de semana. A série tem um poder de conquistar os teleinternautas3 para 

além da Netflix e que vai ao encontro das redes sociais. Por isso, há um grupo que atua 

ativamente no ciberespaço, disseminando informações e criando laços fortes. 

Embora cada temporada seja lançada uma vez por ano, há modos de 

engajamento que mantêm ativo esse espaço virtual. Um dos estudos é identificar os 

modos de interação dos teleinternautas que vão além da Netflix. Também, observar 

quais são as estratégias narrativas que a Netflix utiliza na página.  

No estado da arte, encontrou-se o trabalho final de curso do acadêmico Marlon 

de Souza sobre comunidade de fãs do Rappa, que analisa as redes sociais no Facebook e 

a cultura participativa. Trabalho este de grande importância para a compreensão do 

comportamento de um grupo, com interesses comuns, na rede.  

A presente pesquisa está sistematizada em três capítulos, o referencial teórico 

deste Trabalho Final de Graduação (TFG) disserta quais são as estratégias de 

engajamento da empresa Netflix na rede social Facebook. Portanto, seguiu-se explorado 

o estudo da conversação em rede, cultura da convergência, redes sociais tal como toda a 

importância do ciberespaço e plataformas digitais na área da comunicação no Capítulo 

1. Além de mencionar a pesquisa em especial na parte da Ficção Seriada, assunto em 

evidência nesta monografia no Capítulo 2, que também trouxe a segunda tela e a TV 

Social.  

Já o Capítulo 3 descreve a série Orange Is The New Black e esclarece percurso 

metodológico desta pesquisa. Foi averiguado mostrar ao leitor todo caminho seguido 

das análises feitas no ciberespaço e os métodos utilizados para estudar os objetivos 

deste trabalho. 

                                                 
2
 O termo dramédia será explicado no decorrer da pesquisa. 

3
 O termo teleinternauta será explicado no decorrer da pesquisa. 
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1 - O INCRÍVEL MUNDO DAS REDES SOCIAIS 

 
A Netflix trabalha muito com estratégias para conquistar e manter o interesse do público 

de OITNB. Muitas vezes, é por meio de figuras reconhecidas, com estratégias de 

marketing, que é realizada essa aproximação dos atores com o conteúdo da série. Aqui, 

foi estudado, com a ajuda de autores como Recuero (2009, 2011 e 2012), Lemos e Lévy 

(2010), Martino (2015), Bueno (2015) e Jenkins (2009), como ocorrem essas 

estratégias. Para isso, pesquisamos redes sociais - especificamente - a rede Facebook, 

engajamento, comunidades virtuais e cultura participativa. 

 

1.1 - Comunidades virtuais e redes sociais 

De acordo com o portal Agência Brasil, pesquisa feita em 2016, 58% dos 

brasileiros usam a internet. Então, em 2017, com a popularização dos smartphones, 

mais do que nunca, a internet móvel está presente na vida dos brasileiros. Ao fazer um 

retrospecto é notável que a internet dos anos 1980, que era uso exclusivo por governos e 

academias, deu um grande salto, no fim da década de 1990, ao passar a estar presente 

dentro dos lares. Também chamada de “Web 2.0”, como comenta Lemos e Lévy (2010), 

por apresentar mais ferramentas e recursos, a internet transformou a forma de vida no 

mundo.  

Mas antes de entrar especificamente na rede social Facebook, é preciso definir 

comunidades virtuais e redes sociais. Lemos e Lévy afirmam que “uma comunidade 

virtual é simplesmente um grupo de pessoas que estão em relação por intermédio do 

ciberespaço” (LEMOS; LÉVY, 2010, p.101). Assim, pode-se dizer que é um espaço, 

sem limites geográficos, em que há uma intimidade entre os membros deste grupo.  

Com a criação do hipertexto, atualmente World Wide Web, a internet abriu 

novos horizontes. Em tempos remotos o texto, anexado na rede, era extenso e massivo, 

porém esse conteúdo transformou-se. No final da década de 1980, a hipertextualidade 

deixou o conteúdo mais atraente com a ligação entre o texto, a imagem e o som de 

forma não linear. 
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Interpretando Lemos e Lévy (2010), chegamos ao entendimento de que no 

ciberespaço existem duas formas de agregação eletrônica: que forma uma comunidade, 

em que os participantes interagem, trocam informações e emoções; e que não forma 

uma comunidade, em que não há esse vínculo entre os atores sociais. 

Na maioria das vezes, o ciberespaço atua como um local comunitário, por 

exemplo, quando há grupos fechados em interesses comuns. Porém, contrapondo isso, 

não há um local comunitário quando atores visam só seus interesses individuais. Não 

bastam apenas novas tecnologias, é preciso ter interação entre os atores para haver uma 

comunidade mediada por computador. Quando há pouca interação a troca é mínima.  

A rede social tem o poder de aproximar as pessoas de diferentes lugares do 

mundo que possuem interesses comuns. Porém não foi a internet a pioneira a começar 

essas relações. Recuero (2009) comenta que essas interações, independente da área 

geográfica, existem há anos por meio das cartas. Interações essas que criaram espaços 

às comunidades virtuais, em que é gerado um ambiente virtual para dialogar sobre 

interesses de certo público específico. Desse modo, o ciberespaço está modificando as 

relações humanas.  

[...] as comunidades virtuais são agregados sociais que surgem da Rede 

[Internet], quando uma quantidade suficiente de gente leva adiante essas 

discussões públicas durante um tempo suficiente, com suficientes 

sentimentos humanos, para formar redes de relações pessoais no ciberespaço. 

(Rheingold,1995 apud RECUERO, 2009, p.137)  

 

Então, há assuntos para todos os gostos, essas redes ligam pessoas para opinar 

em diversos temas no ciberespaço. Com o advento das redes sociais, nessas relações 

surge outra nomenclatura chamada conversação em rede. Novas informações são 

divulgadas diariamente para conversações públicas ou coletivas. Desse modo, milhares 

de indivíduos - denominados pela interação no ciberespaço de atores - de diferentes 

localidades geográficas interagem por meio de hashtag, grupos, páginas e até 

comentários sobre uma diversidade de questões.  

 

Os atores são o primeiro elemento da rede social, representados pelos 

nós (ou nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se 

analisa. Como partes do sistema, os atores atuam de forma a moldar 

as estruturas sociais, através da interação e da constituição de laços 

sociais (RECUERO, 2009, p. 25).  
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 A autora também denomina que “uma conversação em rede nasce de 

conversações entre pequenos grupos que vão sendo amplificados pelas conexões dos 

atores, adquirindo novos contornos e, por vezes, novos contextos” (RECUERO, 2012, 

p.123). 

Não há, em princípio, fronteiras. Essa conversação tem o potencial de 

extrapolar vários grupos e até de migrar de uma plataforma para outra. Podem-se 

incorporar outros atores, como mencionar pessoas, de diferentes localidades, no post, 

chamando para interagir na publicação, mas não há barreiras para a conversação em 

rede. Além de potencializar discussões que transcendem as barreiras fora da Web 2.0. 

Recuero (2012) argumenta que é provável que uma conversação em rede ganhe 

visibilidade por outras redes sociais, assim, amplificando para mais atores suas 

informações. “A conversação em rede, assim, é passível de ser contextualizada e 

recuperada e, por isso, consegue espalhar-se e amplificar-se dentro das redes sociais” 

(RECUERO, 2012, p.126). Essa troca de informações decorre quando um internauta 

traz um conteúdo de uma rede e insere, para discussões, em outra. Por exemplo, quando 

um tweet é compartilhado, por meio de um print feito por um internauta, no Facebook.  

Portanto, conversação em rede tem como objetivo se estender a outras redes 

sociais digitais. E até virar assunto no dia seguinte no jornal, em programa de debate ou 

na fila do supermercado. Divulgado em outros ambientes, muitas vezes, o assunto 

surge, em primeira mão, em uma rede social.  

 

A grande diferença entre sites de redes sociais e outras formas de 

comunicação mediada pelo computador é o modo como permitem a 

visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços 

sociais estabelecidos no espaço off-line. (RECUERO, 2009, p.103) 

 

Parafraseando a autora, rede social é um lugar composto por atores, em que 

lançam ao mundo seu perfil, conectadas por um ou vários tipos de relações, que 

compartilham objetivos comuns. A rede social Facebook é um grande exemplo dessa 

disseminação de conteúdo.  

O contato entre os participantes nas publicações é fundamental para alimentar a 

comunidade virtual. No caso da interação dos fãs da série OITNB, o Facebook é a rede 

que atua com uma comunidade virtual ativa.  
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A rede Facebook é um dos sistemas de maior base de usuários do mundo, a 

rede social da atualidade, sistema criado pelo americano Mark Zuckerberg. Segundo 

Recuero (2009), uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores 

e suas conexões. 

Essas ferramentas proporcionam, assim, que atores pudessem 

construir-se, interagir e comunicar com outros atores, deixando, na 

rede de computadores, rastros que permitem o reconhecimento dos 

padrões de suas conexões e a visualização de suas redes sociais, 

através desses rastros. (RECUERO, 2009, p. 24)  

 

Ao analisar a estrutura das redes sociais, Recuero (2008) chega à seguinte 

conclusão: na internet há os nós, que são os atores sociais, esses estão ligados às arestas 

ou conexões, que são as interações feitas pelos atores.  

O site de rede social com maior interação, Facebook, possui várias ferramentas. 

Os atores podem ser quem quiserem, mostrar os seus gostos e desgostos no mural. 

Também há espaço para a imagem de perfil, um avatar, que pode ser uma foto ou 

ilustração, a imagem de capa, que ajuda a identificar os interesses de cada usuário, bem 

como outras informações apresentadas, como conexões familiares.  

Essa conexão cria determinados grupos sociais na internet que interagem em 

assuntos de interesse específicos. “Esses grupos seriam construídos por uma nova forma 

de sociabilidade, decorrente da interação mediada pelo computador, capaz de gerar 

laços sociais” (RECUERO, 2009, p.136). Sem limitações geográficas, é possível 

desenvolver grupos de diversos nichos, debates e curiosidades. Ao transmitir interesses 

iguais, os membros dessa comunidade possuem maior afinidade, com isso a interação é 

superior.    

Conforme Luís Mauro Sá Martino (2015), hoje em dia a simplicidade e a 

rapidez de localizar pessoas com os mesmos interesses na internet é banal e, quando 

esse grupo é formado, não há mais uma única voz, mas sim, uma pluralidade de vozes 

fortalecidas por um laço que ganha forças neste espaço virtual. Sem barreiras físicas e 

limites de pessoas, segundo o autor, “os caminhos possíveis das conexões e informações 

dentro de um grupo crescem em uma proporção maior do que o número de 

participantes, não apenas reforçando os laços existentes, mas também aumentando a 

proporção de informações que pode ser passada.” (MARTINO, 2015, p.144) 
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A página OITNB é abastecida de informações direcionada para os fãs do 

seriado norte-americano e os usuários da página formam um laço forte que une esses 

teleinternautas à série. As forças de conexão nas mídias digitais crescem a cada dia 

passando mais conteúdos sobre a ficção e, também, convida outros espectadores a 

interagirem sobre esse conteúdo.   

Diferentemente de telespectador - que é ouvinte e espectador - para o 

teleinternauta a informação não acaba naquela tela, mas sim, é passada para outras telas. 

Essa nova categorização é formada por pessoas que disseminam o conteúdo de forma 

ativa nas redes sociais. Ao interagir com outros teleinternautas por meio de trocas de 

informações, ideias ou spoilers há uma maior circulação de conteúdo, em tempo real, 

ocorrendo o fenômeno segunda tela, como Mendonça e Coca (2013) trazem. Desse 

modo, aumenta a pluralidade de vozes dos consumidores ultrapassando as fronteiras de 

informação sobre tal informação.  

 

1.2 - Engajamento em mídia social 

 

Conforme os estudos de Lemos e Lévy (2010), no mundo a fora, grupos de 

negócios, firmas, instituições, estabelecimentos ou entidades estão, gradativamente, 

aumentando esse vínculo para o espaço virtual. Ampliando suas fronteiras para novos 

espaços para manter e expandir o contato com seus clientes, parceiros e usuários por 

meio das redes sociais. “A tendência atual é que as organizações clássicas tornem-se 

comunidades e redes sociais on-line” (LEMOS; LÉVY, 2010, p.105). Com dados 

crescentes de cada vez mais pessoas ocupando seu tempo no ciberespaço, esses grupos 

deixaram de serem apenas off-line e passaram a estarem, também, on-line. Um dos 

benefícios desse novo universo é que não há limites geográficos para manter um laço 

com o cliente.  

Outro assunto corriqueiro, nesta década, em que as pessoas estão cada vez mais 

conectadas, é que as redes sociais estão afastando os indivíduos. Bordões do tipo, que o 

smartphone distancia quem está no lado do outro são comuns. Porém, segundo as 

pesquisas de Lemos e Lévy (2010), o contato físico não desapareceu, mas sim, foi 

redesenhado como uma classe importante de proximidades semânticas como ocorreu 

com a língua, a disciplina, a orientação política e sexual. Então não há um 
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distanciamento, e sim, novas formas de se relacionar, ampliando e remodelando a esfera 

pública.  

Mas também há empresas que ignoram o potencial das redes sociais ou as 

consideram intimidadoras por não estarem preparadas para lidarem com esses novos 

meios de engajamento, como argumenta Wilson Bueno (2015). Várias empresas não 

conseguem se adaptar aos novos tempos, sem controle das redes, fronteiras e assistindo 

tamanha expansão de conteúdos, essas empresas fogem do espaço on-line. 

Já outra parte de empreendedores estão conhecendo e se estabilizando nesses 

espaços. Há também os que ganharam destaque, fidelidade e credibilidade neste 

ambiente, como é o caso da empresa estudada nesta pesquisa, a Netflix.  

A pluralidade de vozes revela a imensa grandeza que se tornou as redes sociais. 

Se precisar conhecer uma empresa, basta digitar seu nome no Google, no site Reclame 

Aqui ou procurá-la nas redes sociais. Conforme Bueno (2015) dialoga, nestes ambientes 

as empresas têm estratégias que visam atender a determinados objetivos. 

Publicar e divulgar conteúdos no Facebook são o objetivo geral das empresas 

em se mostrar presente no ambiente on-line. Entre alguns dos objetivos específicos, 

estão os de responder e interagir com os clientes e, assim, estar cada vez mais próximo 

dos usuários.  

Ao averiguar o engajamento do consumidor, na página OITNB, foram 

ponderadas as formas de interação realizadas na rede social Facebook, sendo assim, 

pontuados todos os métodos de interações - likes, comentários e compartilhamentos - 

entre os autores na comunidade. É visível um crescimento de contato quando aproxima-

se da data de liberação da temporada e a queda de engajamento meses após o 

lançamento da temporada. Outra observação significativa é o aumento de 

compartilhamentos dias antes da estréia, da nova temporada. 

É válido frisar que os admiradores de OITNB não são apenas os assinantes da 

Netflix. Além de o serviço oferecer a oportunidade de duas ou mais pessoas acessarem 

simultaneamente a mesma conta, há também uma abundância de conteúdo disseminado 

por toda Web. Desse jeito, podem-se perceber fãs que consomem esse conteúdo por 

meio de download ilegal e de informações pelas redes sociais sobre a série.  
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Esses fãs ilegais não são contabilizados, aumentam a indústria da pirataria e 

não trazem o lucro para os estúdios. Mas, por exemplo, nas redes sociais participam 

ativamente contribuindo para a empresa. 

 
Esse público marginal é muitas vezes bastante engajado num momento em que 

as indústrias da mídia estão preocupadas com os públicos não engajados e com 

o declínio da lealdade do espectador. No entanto, esse downloads ilegais são 

os encaminhados com maior frequência para a equipe jurídica do que para as 

divisões de marketing ou de pesquisa. (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, 

p.151) 

 

 

Segundo os autores, seria importante rever quem é o público fiel, estudar os 

porquês esses teleinternautas usam outras plataformas para consumirem o conteúdo. 

Além de apresentar estratégias para, também, englobar esses espectadores.  

Contudo, nesta pesquisa, para investigar a página, do seriado OITNB, foram 

analisadas todas as pessoas que têm acesso à rede social Facebook e interagem de forma 

participativa, criando, assim, uma comunidade. 

 

1.3 - Cultura da convergência   

  

De uns anos para cá as mídias estão espalhadas por todos os lados. As novas 

maneiras de narrar histórias, circular conteúdos em diferentes plataformas midiáticas ou 

a participação ativa dos atores mudou a sociedade. A convergência está presente desde 

quando acordamos e ligamos a televisão ou compramos o jornal, nas horas de lazer 

lendo um livro, trabalhando em computadores ou em nossa mão, com o smartphones.  

 Como escreve Henry Jenkins (2009), no seu livro Cultura da Convergência, 

este fenômeno representa uma transformação cultural. Porque a convergência não afeta 

apenas o ambiente on-line, mas sim, também, o dia-a-dia dos usuários fora do 

ciberespaço. Mais do que a circulação de conteúdos em diferentes mídias, a 

convergência é uma mudança interna, feita na vida dos consumidores. Cada vez mais, 

há mais interações sociais com outros atores, esta é uma das principais características da 

convergência, a ativa interação dos usuários. 

Quando Jenkins trata da Cultura da Convergência, comenta que podem ser 

descritas a Convergência Corporativa, estratégias e ações feitas por corporações para os 
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usuários; Convergência Alternativa, nesta há um fluxo informal de conteúdos midiáticos 

realizados pelos consumidores; Cultura Participativa, na qual os fãs participam de 

conteúdos que são propagados pelas empresas e pelos próprios consumidores; e 

Inteligência Coletiva, que pode ser definida quando o usuário sai de suas 

particularidades e faz algo em prol da comunidade a partir de um trabalho colaborativo. 

Em especial, aqui neste trabalho, pode-se citar com evidência a Convergência 

Corporativa em que a Netflix atua como criadora do conteúdo publicado na página 

OITNB. A empresa estimula o interesse dos fãs para outras plataformas, 

disponibilizando novas linguagens - além da audiovisual - para falar sobre o seriado. 

Também é possível observar o contato, cada vez mais próximo, da corporação com os 

usuários por meio de respostas aos comentários feito pelos consumidores.  

Outro fenômeno relevante, na pesquisa, é a Cultura Participativa. Conforme 

Jenkins, é a cultura em que faz com que outros consumidores participem e interajam  

ativamente dentro e fora do ciberespaço. São as ações dos atores com os produtos 

midiáticos. Segundo Jenkins (2009), os fãs podem assumir o controle das mídias. Essa 

relação é vista quando os usuários curtem, comentam, compartilham e marcam outros 

atores para participarem, também, da convergência.  

Para o autor, há diferença entre interatividade e participação. “A interatividade 

refere-se ao modo como as novas tecnologias foram planejadas para responder ao 

feedback do consumidor” e esclarece que “a participação é mais ilimitada, menos 

controlada pelos produtores de mídia e mais controlada pelos consumidores de mídia”. 

(JENKINS, 2009, p.189) 

Como cita Maurício Dias Souza (2011), quando se fala em Convergência há 

uma grande pluralidade de definições, o que a diferencia é o contexto em que é 

aplicado. Por exemplo, a transmídia é uma das possibilidades da Convergência. A sua 

particularidade é contar uma narrativa aprofundando um assunto ou cena, como é o caso 

da série OITNB, em outro meio de comunicação, como a página da série. Esse novo 

formato amplia o conteúdo e traz novas visões, informações e questionamentos a serem 

levados em conta. “Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas 

plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa 

para o todo” (JENKINS, 2009, p.138).  
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Como discute Jenkins (2009), a narrativa, de um produto, pode ser tão 

abundante e rica em conteúdos que não pode permanecer em uma plataforma, e sim, ser 

explorada em diversas mídias. A história deve ser expandida, mas de maneiras distintas 

e não como uma continuação do produto original. Como complementa o autor, “cada 

acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o filme para 

gostar do game, e vice-versa” (JENKINS, 2009, p.138). Um dos objetivos da franquia é 

trazer novas informações sobre tal produto, transformando o conteúdo conforme a 

plataforma que será veiculada, essa é a chave do sucesso para manter e cativar novos 

consumidores. Jenkins (2009) ressalta que trazer novos conteúdos ajuda a manter a 

fidelidade com os fãs.  

Desse jeito, é possível notar outros terrenos para serem explorados, na própria 

série OITNB, os fãs vão a procura de diferentes mídias sobre esse universo, e assim, 

consomem cada vez mais novas plataformas. 

Então, a Cultura da Convergência trouxe uma participação ativa no espaço on-

line e off-line. Em que os usuários deixam de serem apenas espectadores, assim, 

passam, também, a construir conteúdos de interesses comuns e a interferir na circulação 

do que a mídia produz.  

 

1.4 - A Rede Social Facebook 

 

Criado em 2004, por estudantes na Universidade Harvard, o Facebook é a rede 

social que disponibiliza inúmeros meios de interação aos usuários. Desde a opção de 

construir seu perfil, compartilhar suas ideias até conhecer os interesses de outros 

consumidores. Segundo pesquisas mais recentes, realizada no último trimestre de 2014 

pela empresa Facebook4, mostraram que 45% de toda a população brasileira acessa essa 

rede todos os meses. Os números crescem e a rede atinge, gradativamente, mais força 

no ambiente on-line e também off-line. 

                                                 
4
 Dados da pesquisa disponíveis em <https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-

brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes> 

https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes
https://www.facebook.com/business/news/BR-45-da-populacao-brasileira-acessa-o-Facebook-pelo-menos-uma-vez-ao-mes
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Além de ser uma plataforma gratuita, é construída com ferramentas rápidas e 

de simples manuseio. Entre opções como reações, compartilhamentos, vídeos, grupos, 

mensagem públicas e privadas, também há páginas de interesses comuns entre os 

usuários. Essas páginas são alimentadas pelos consumidores, de forma alternativa, ou 

pelas corporativas, como é o caso da página de estudo desta pesquisa OTNB, sustentada 

pela empresa Netflix.  

Em poucos minutos é possível criar uma página nesta rede. Basta configurar a 

categoria que a página terá e lançá-la ao mundo. Depois disso, qualquer usuário pode 

visitar a página e todos os posts realizados vão estar na timeline de seus clientes. Na 

página, a cada publicação acontecem diversas interações entre os usuários. Outra opção 

da página é monitorar a quantidade de pessoas que determinado conteúdo está 

alcançando. Esse controle ajuda a criar novas estratégias de conteúdos, com base nos 

gostos dos próprios consumidores. 

 

 

Sobre tais redes, é importante perceber suas diferenças na publicidade das 

postagens. Enquanto o Facebook é uma rede que privilegia o contato com 

amigos, no Twitter é possível manter uma conversa mais ampla e com 

usuários desconhecidos, desde que seja feita uma pesquisa utilizando as 

hashtags, ou seguindo perfis específicos. Em contrapartida, na rede de 

Zuckerberg, a interação com desconhecidos ocorre por meio de páginas com 

conteúdos específicos que, ao realizarem algum post, o abrem para qualquer 

pessoa comentar. (VILELA, 2017, p.205). 

 

Esses portais, segundo Santini e Calvi (2013), exibem duas características 

principais. São elas: 

A primeira é que estes sistemas possibilitam o intercâmbio, a distribuição e a 

reprodução massiva de informação sob a forma de arquivos digitais de áudio, 

texto, imagem e vídeo que circulam através da Internet como recursos livres e 

gratuitos – ou seja, não é necessário pagar para obtê-los ou acessá-los. A 

segunda característica é que estes sistemas e aplicações conseguem 

desencadear rapidamente o que se denomina “escalabilidade de redes”, em que 

o valor de uma rede aumenta exponencialmente com o número de usuários que 

a ela se conecta, aumentando assim a quantidade de recursos disponíveis, o 

que atrai mais usuários e assim sucessivamente. (SANTINI; CALVI, 2013, p. 

166) 

 

 Os teleinternautas são abastecidos de informações, sobre o seriado, vindas de 

diversas formas, como por meio de frases da narrativa, fotos, gifs e audiovisuais. Com 

inúmeros conteúdos divertidos para chamar a atenção dos espectadores, é possível 

perceber a resposta dos consumidores ao participarem, por exemplo, compartilhando as 
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publicações. Assim, é visível o crescimento do público e o desenvolvimento da 

construção da identidade da empresa.  
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2 - NO MUNDO DAS SÉRIES: A FICÇÃO VS A REALIDADE 

 

Nesta divisão o estudo está voltado para a compreensão da ficção seriada. Também se 

verificou a história da Netflix, para assimilar melhor a empresa protagonista desta 

investigação. Além de trazer o entendimento de conceitos como TV social e segunda 

tela. Assim, os autores bases para a construção deste capítulo foram Arlindo Machado 

(2003), Motter e Mungioli (2006), Chris Anderson (2006), Mendonça e Coca (2013).  

 

2.1 - Ficção Seriada  

São comuns os termos série e seriado serem confundidos, mas há uma grande 

diferença entre eles. Segundo o autor Carlos Gerbase (2014), para assistir a um seriado é 

preciso acompanhar desde o primeiro episódio da ficção. Porque essa produção 

audiovisual é caracterizada por ter um episódio que continua a narração do anterior. 

Para compreender a história, é preciso assistir ao episódio anterior, porque sua narrativa 

é feita por ganchos. Já a série tem seus episódios que não depende da narrativa anterior, 

são capítulos autônomos. Por isso o seriado tem um público maior e fiel, que não 

abandona a ficção por ter formado um laço de confiança, são os telespectadores 

seduzidos para continuar os próximos capítulos. Como esclarece Arlindo Machado 

(2003), os ganchos criam tensão, uma expectativa e aguçam a curiosidade do 

telespectador para assistir o desfecho da narrativa.   

Aqui, no Brasil, os seriados tiveram início desde os primeiros anos da 

televisão, porém agora, mais do que nunca, estamos na “era das séries e seriados”. Com 

a popularização da Netflix - e também outros sites que disponibilizam esses 

audiovisuais como Hulu Plus ou Now da empresa NET - cada vez mais os brasileiros 

estão adquirindo a cultura de assistir esse conteúdo. 

O cenário atual, portanto, é de ampliação das formas de produção e 

consumo audiovisual, e embora a TV ainda esteja consolidada no 

modelo tecnológico de transmissão de sinal, o que implica uma 

experiência dominantemente nacional e em fluxo, o que chamamos 

aqui de cultura das séries é resultado dessas novas dinâmicas 

espectatoriais (sic.) em torno das séries de televisão, destacadamente, 

as de matriz norte-americana. (SILVA, M. V. B.; 2014; p.243) 
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Mas, além das novas produções norte-americanas, também há espaço para o 

que já foi visto e renomado. Quando uma produção tem um bom resultado de audiência 

e reconhecimento do público, abre uma possibilidade de cultivar aquela fonte de 

sucesso e mostrar novas alternativas para lapidar tal brilho. Essa possibilidade chama-se 

serialidade.  

De acordo com Motter e Mungioli (2006), a serialidade pode ser um retake, 

quando em uma nova narrativa anexa personagens de sucesso de uma história anterior; 

remake, em que reconta um enredo de sucesso; série no qual a trama da história não 

modifica e o que altera são as ações dos personagens; ou saga, que descreve o 

desenvolvimento dos intérpretes seguindo um intervalo de tempo cronológico.  

Um dos objetivos da serialidade é aproximar, cada vez mais, o espectador com 

tal personagem. “A serialidade implica todo um conjunto de referências diretas e 

indiretas motivadas pela polissemia e plasticidade semiótica do texto audiovisual” 

(MOTTER; MUNGIOLI, 2006, p. 6).  

A serialidade também propicia ao espectador ultrapassar os limites do que é 

ficção e real. Isso ocorre devido ao público conseguir igualar as conexões. Para os fãs 

de OITNB, foi possível elaborar uma interpretação mais ampla da história quando a 

ficção mostra uma realidade cruel do sistema carcerário, em muitos países, em que há 

inúmeras irregularidades e falhas. Assim, o sucesso da série foi viável para ser discutido 

sobre o sistema carcerário, tal como a jornalista gaúcha Nana Queiroz escreveu o livro 

“Presos Que Menstruam” para relatar o que, realmente, acontece dentro da prisão 

feminina brasileira. Esses questionamentos foram possíveis devido ao grande destaque 

que a série tem sobre os consumidores. Além disso, a serialidade visa ao lucro da 

produção anterior que ganhou grande audiência.  

Ademais, a serialidade está associada à Cultura da Convergência. Isso porque a 

personagem ou a narrativa que se destaca e aumenta a atenção abre espaços para novas 

ideias a serem lançadas sobre tal sucesso. Inclusive, faz parte da convergência 

alternativa, em que há um fluxo-informal de conteúdos midiáticos feito pelos 
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espectadores - com eles mesmos e com os produtos midiáticos -  fazendo até cocriações 

associados ao mundo ficcional da série.  

Além de criar essa expectativa, que prende a atenção do espectador, a série 

OITNB tem como gênero a dramédia, uma mistura o drama com a comédia. Nesse 

gênero híbrido, normalmente, o drama é percebido nos últimos minutos dos capítulos 

que apresenta uma situação comovente, que envolve sofrimento ou aflição. Isso faz com 

que os consumidores queiram assistir ao próximo capítulo para ver o desfecho desse 

drama.  

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) 

 

 

Na maioria das vezes, não é fácil manter 60 minutos de duração só com risos. 

Então, o gênero dramédia vem para prender a atenção do telespectador. “Os recorrentes 

30 minutos de séries cômicas às vezes deixam a desejar, enquanto os dramas de 60 

minutos podem passar da conta. Ao misturar os gêneros, se estabelece um ritmo 

interessante que engloba desde festas de despedida das presidiárias até pesadas cenas de 

espancamento” (DINIZ, 2013 apud MAVIGNIER, SILVA, TARAPANOFF, 2016). 

 

2.2 - A história da Netflix  

Presente em mais 190 países, a Netflix foi fundada por Marc Randolph e Reed 

Hastings, nos Estados Unidos. Nos seus primórdios anos, era pago pela locação dos 

DVDs e ainda o serviço postal. Mas, a partir de 1999, a Netflix parou de vender DVDs 

e passou a adotar um sistema de assinaturas mensais com aluguéis ilimitados. Sem 

cobranças de multa por atraso, a empresa virou sucesso rapidamente. 

Em 1997, a Netflix começou as atividades com locações de DVD pela internet, 

era uma espécie de “locadora online”. Entretanto, foi em 2007 que os criadores 
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resolveram montar um modelo de negócio em distribuição de conteúdo, sem precisar 

fazer download, chamada de streaming. Visto que, a transferência de dados do 

download para o streaming são diferentes como complementa a autora. 

 

Primeiramente, nota-se que o significado do termo estrangeiro stream 

é fluxo, advindo de seu gerúndio, streaming pode ser entendido como 

um fluxo contínuo, diferentemente do download. Este 

necessariamente possui um fluxo por assim dizer, “determinado” de 

dados, não permitindo, por conseguinte, a transmissão ao mesmo 

tempo em que a filmagem ocorre, ou seja, “ao vivo”.  (LUMA 

TEIXEIRA MARQUES, 2016, p.17) 

 

 

Em harmonia com a autora pode-se entender que, no streaming, a visualização 

de qualquer obra audiovisual consegue ocorrer ainda no momento da transferência do 

conteúdo, quando está carregando ou até em tempo real. Contrapondo o download, em 

que a transferência é fragmentada, só sendo possível assistir depois de estar completa. 

Outra diferença que pode ser relatada é que pelo modelo de transferência streaming o 

conteúdo visto será exibido de forma on-line. Já pelo download pode ser visualizado de 

forma off-line, também, porque o arquivo fica na memória do computador do usuário, 

assim, não precisa de uma conexão da Internet. 

Aqui no Brasil, essa empresa americana chegou em setembro de 2011. A 

Netflix inovou e os teleinternautas também passaram a seguir essa linha. Outra criação 

chegou em fevereiro de 2013, quando o serviço lançou de uma só vez todos os 

episódios de uma temporada de uma série, assim, ajudando a crescer com o fenômeno 

“binge-watching”, também conhecido como “maratona”.   

Incluindo legendas, dublagens e sem limites em alcance territorial, a Netflix 

possibilita uma grande variedade de gêneros em ficção e documentário ao espectador. 

Também filtra os gostos e preferência de cada usuário, desse modo, o que o cliente for 

assistir fica armazenado em seu perfil. Outra vantagem é que o cliente pode baixar as 

séries favoritas para aparelhos móveis, como iOS ou Android, assim, pode assistir ao 

audiovisual onde preferir sem ter acesso à conexão com a Internet. 

No sistema da Netflix, o cliente paga uma assinatura mensal e tem o direito de 

ver todo o acervo de filmes e séries disponíveis, conectado pela internet. O usuário pode 
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ter acesso a sua conta por vários dispositivos como pelas smartTVs, pelos 

computadores, tablets, smartphones, videogames, aparelhos Blu-ray ou Home Theater.  

Conforme o site Netflix (2017), existem três tipos de plano: um deles é o 

básico, que garante o acesso em apenas uma tela em definição padrão; o plano padrão, 

que permite a reprodução em HD dos filmes e séries em duas telas ao mesmo tempo; e o 

plano completo ou premium que permite a utilização da mesma conta para a 

visualização em HD/Ultra HD 4K em quatro dispositivos simultâneos. Outra ferramenta 

da empresa é o número de perfis disponíveis em cada conta. Nos perfis os usuários 

guardam suas preferências de forma separada.  

O sucesso foi tanto que a própria empresa tem conteúdos originais e 

reconhecidos por todo o mundo. Essa foi uma estratégia que a Netflix investiu para 

conseguir mais telespectadores. Um exemplo de ficção original, de grande produção e 

sucesso é a série OITNB. 

Há outras inovações desta plataforma, além das séries originais do canal, em 

que todos os episódios da temporada são lançados ao mesmo tempo, assim não é preciso 

esperar uma semana para assistir ao próximo episódio. Outro benefício é que o usuário 

pode assistir a qualquer hora do dia e ver novamente quantas vezes quiser. Tudo isso 

colabora para atrair um maior público ao canal da Netflix.  

A popularização das séries está cada vez maior e há uma nova maneira de 

consumir esses audiovisuais que é o fenômeno binge-watching, em que o usuário assiste 

ao produto inédito, todos os episódios seguidos em um curto espaço de tempo. “Uma 

suspensão do sentido narrativo, capaz de segurar a tensão, que deve ser retomada na 

sequência do relato da história. A função do gancho narrativo é criar expectativa” 

(COCA; SANTOS, 2013, p. 5). Essa nova técnica utiliza de ganchos sem respostas, 

normalmente mostradas nos últimos minutos dos episódios, são informações 

surpreendentes que ficam para serem concluídas em próximos episódios. Arlindo 

Machado (2003) relaciona ao escrever que os ganchos são um tipo de serialidade porque 

mantêm um laço com o espectador.  

 

Esses novos modos de ver nos serviços de TV pela internet ganharam 

um nome: o fenômeno do binge-watching. O termo em inglês 

significa algo como “assistir de modo compulsivo” e, ainda que, por 
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falta de uma tradução específica, possa parecer negativo o adjetivo 

compulsivo, na realidade ele descreve uma prática cultural de assistir 

a estes conteúdos de streaming de um novo modo até então 

impensado. Para além de um fenômeno, ele pode ser visto como um 

novo hábito, comportamento ou tendência no consumo midiático. 

(LOPES; SILVA, 2015) 

 

Cada vez mais as pessoas estão recebendo uma maior variedade de 

informações de lugares diferentes. Diferente de outrora, não há uma dominação de um 

meio, indústria ou cultura - em particular - porque existe um acesso ilimitado de uma 

vasta quantidade de conteúdo. O ator tem diferentes caminhos para escolher em qual 

quer seguir. Segundo Chris Anderson (2006), no livro Cauda Longa, esses caminhos 

têm conteúdos de alta e baixa qualidade competindo pela atenção desses usuários. O 

autor usa a expressão “menu infinito” para designar a quantidade de conteúdos 

profissionais e amadores lançados no ciberespaço. Hoje em dia, cada vez mais, 

podemos optar por inúmeros caminhos a seguir.  

Em tempos que os espectadores consomem, muitas vezes, produtos 

audiovisuais pela internet. Com a popularização da Netflix, é notável um crescimento 

no aumento do número de assinantes e, consequentemente, do combate à pirataria. A 

empresa traz aos clientes um conteúdo de qualidade em imagens HD e som digital. 

Em relação à divulgação da marca, Netflix investe em redes sociais, 

jornais impressos, banner em sites específicos relacionados a cinema 

e séries e, recentemente, está veiculando sua marca nas madrugadas 

do canal de televisão SBT - Sistema Brasileiro de Televisão, na 

tradicional faixa de horário que exibe diversas séries norte-

americanas (BARBOSA, 2014, p.52) 

 

Em épocas passadas, não havia este menu variado. Hoje, a Netflix é uma das 

empresas que exemplifica a Teoria da Cauda Longa. O conteúdo que não tinha 

visibilidade está disponível para os clientes da Netflix. O que era um mercado invisível 

para o mercado físico, ganha lugar nas vitrines virtuais e chama a atenção dos usuários a 

partir da recomendação. A empresa tem uma variedade que inclui desde os audiovisuais 

clássicos, filmes vencedores de prêmios, produções independentes de diferentes países, 

até filmes desconhecidos do grande público.  
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A denominação Cauda Longa mostra que são extensas as opções disponíveis 

de conteúdos hoje em dia e que todos esses nichos juntos formam um mercado variado e 

lucrativo. Com uma pluralidade disponível para todos, pode-se observar que a teoria 

ressalta que há ainda os grandes sucessos - denominados hits - mas estão diminuindo. 

Enquanto os nichos estão ocupando um lugar significativo nesse mercado. 

Segundo a Teoria da Cauda Longa, existem três forças para explicar a redução 

dos custos dos produtos nos mercados mundo afora. A primeira força é a 

democratização das ferramentas de produção, como por exemplo, o computador, 

celular, máquina digital e aplicativos. O acesso a esses equipamentos está cada vez mais 

facilitado e o público possui em mãos a capacidade de elaborar o que antes era apenas 

encontrado no mercado. Há um imenso menu disponível, que cresce cada dia mais, isso 

faz com que a cauda aumente, tornando maior a oferta de bens. A segunda força é a 

democratização das ferramentas de circulação como o Youtube, Amazon ou Mercado 

Livre. A decadência das locadoras e das lojas de DVDs e CDs são exemplos desta força, 

que tem como uma de suas principais causas, o consumo de empresas como Netflix ou 

o aplicativo Torrent, que permitem aos usuários um amplo acervo de audiovisuais. A 

terceira força é a ligação entre a oferta e a procura, como os pós-filtros a partir das 

recomendações, estrelinhas, notas e comentários feitos na Web 2.0 ou até fora dela, 

também. Além da ação das outras forças, é possível destacar, analisando a página 

atualizada pela Netflix OITNB, a terceira força em evidência quando os consumidores 

interagem com a página, comentando e compartilhando os seus conteúdos. 

 

2.3 - TV Social e Segunda Tela  

 

A televisão teve sua primeira transmissão no ano de 1950. Mas era o rádio o 

meio de comunicação mais visto na casa dos brasileiros, com isso, só quem tinha um 

maior poder aquisitivo poderia desfrutar com a família - normalmente na sala de estar - 

um programa de televisão, este considerado, para época, artigo de luxo. Ao longo do 

tempo, a televisão foi inovando, deixou de ser apenas chuviscos e ganhou cor. Mais 

tarde, a TV se popularizou e o custo diminuiu, todo mundo começou a ter acesso a esse 

meio. Com o avanço da tecnologia, trazendo o consumo excessivo da internet, as redes 
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sociais ganharam destaque. Então, a televisão inovou novamente e assim se adaptou à 

cultura das redes. 

Segundo a "Pesquisa Brasileira de Mídia 2014 – Hábitos de Consumo de Mídia 

pela População Brasileira"5, a internet é o segundo meio de comunicação usado mais 

frequentemente pelos brasileiros, atrás da televisão e à frente do rádio. Mesmo assim, 

para continuar com a popularidade a televisão sofreu mudanças. De forma mais 

agradável e interativa, a TV saiu da sala de estar e percorreu o mundo dentro das bolsas, 

com o tablet ou até mesmo em bolsos, com o smartphone. "A experiência do espectador 

mudou radicalmente quando ele passou a ter acesso ao conteúdo televisual em outros 

dispositivos ou passou a consumir esse conteúdo ao mesmo tempo em que utiliza 

notebooks, smartphones e tablets" (MENDONÇA; COCA, 2013, p. 450). 

Assim, a TV - como meio de audiovisual - intimidada pelas redes sociais, 

muito mostrou que não era seu fim. Dessa forma, diversos audiovisuais começaram a 

investir em estratégias para conquistar e manter o público fiel. Usar as redes sociais foi 

um dos métodos para atrair e preservar as audiências.  

TV Social é uma linha que, cada vez mais, está sendo seguida. A expectativa 

para essa característica está adotando novas formas para atrair o público com o auxílio 

das redes sociais, em que, traz a possibilidade de manter e convidar novos usuários para 

serem espectadores. Para isso, são feitas alterações nos modos tradicionais de fazer 

televisão. Com a propagação da internet, há transformações no modo de consumir o 

produto audiovisual. Como argumenta Barbosa (2014), é notável que a internet viabiliza 

um rico ambiente de compartilhamento e produção de conteúdos. 

TV Social também pode ser vista como forma de sucesso, em que os 

consumidores colaboram, nas redes sociais, com o fenômeno segunda tela, 

compartilhando e comentando o que estão assistindo. A televisão deixou de ser um 

meio de comunicação homogêneo e passou a ser híbrido adequando-se a nova Era 

digital. 

 

A internet constitui-se em um campo mais democrático de trabalho, 

abrangendo desde os grandes produtores até os menores, com suas 

produções mais modestas. Desde que bem produzido, o conteúdo 

                                                 
5
 Matéria da pesquisa está disponível em <http://g1.globo.com/economia/midia-e-

marketing/noticia/2014/03/segundo-meio-de-comunicacao-mais-usado-e-internet-aponta-pesquisa.html>  

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/03/segundo-meio-de-comunicacao-mais-usado-e-internet-aponta-pesquisa.html
http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2014/03/segundo-meio-de-comunicacao-mais-usado-e-internet-aponta-pesquisa.html
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encontrará seu nicho de mercado, seja pelas plataformas ligadas a 

empresas de radiodifusão ou independentes. (BARBOSA, 2014, p.57-

58) 

 

Foi possível observar novos diálogos, variedade de informações, 

questionamentos e opiniões quando se tem o acesso de uma segunda tela, conceito 

definido por Proulx (2012 apud MENDONÇA; COCA, 2013), para compartilhar 

conteúdos da primeira tela, a televisão. 

 

Os autores chamam esse processo de “backchannel”, que podemos 

livremente traduzir por “canal de fundo”, um canal secundário de 

informações – que vão desde novos conteúdos sobre programas até a 

discussão sobre estes – apresentadas ao público em sincronia com o 

que e é exibido na TV. (MENDONÇA; COCA, 2013, p. 451). 

 

 

A Netflix trabalha com segunda tela há muito tempo. Já que é preciso ter 

acesso à internet para consumir a locadora on-line, é possível assistir ao conteúdo 

audiovisual tanto em uma televisão smart quanto na tela de um computador ou celular. 

Para quem assiste e interage com a página da série OITNB normalmente a segunda tela 

está presente ao mesmo tempo. Os teleinternautas dialogam sobre as cenas ao mesmo 

tempo que as assistem. Então, a empresa utiliza muito esse fenômeno chamado segunda 

tela. 

 

A conversação on-line sobre um determinado programa acontece antes, 

durante e depois que ele vai ao ar. O canal de fundo, entretanto, é definido 

como a conversação em tempo real que está acontecendo através das mídias 

sociais durante a sua transmissão. (PROULX, 2012, p. 11 apud  

MENDONÇA;COCA, 2013, p. 451). 

 

 O uso das hashtags é um exemplo nítido da interação que acontece quando o 

teleinternauta, denominação usada por Mendonça e Coca (2013), está assistindo a um 

programa de televisão e, ao mesmo tempo, interagindo nas redes sociais. Isso faz com 

que o produtor de televisão pondere estratégias para manter a atenção desse público, que 

está conectado, na programação, também. 

Assim, é possível averiguar que as novas maneiras que a televisão produz para 

engajar os espectadores e, desse modo, aumentar a audiência, melhoram as alternativas 

do produto final do audiovisual. Isso acontece na página OITNB, que, além de manter 
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uma fidelidade, recebe a divulgação do próprio conteúdo pelo público consumidor que 

compartilha suas ideias no Facebook e isso faz com que seja conquistado um novo 

público. Neste espaço, de segunda tela, também são disponibilizadas informações 

complementares sobre a série, como também os palpites dos teleinternautas no espaço 

on-line. Então, há um retorno, feito pelo público, deste material. 

 

O que endossamos, pelo menos nesse momento, é que a segunda tela 

é mesmo uma forte aliada na expansão dos conteúdos televisuais. 

Prova disso é o levantamento dos programas mais comentados nas 

redes sociais, blogs e portais na internet, um ranking nomeado 

Segunda Tela, que passou a ser divulgado desde julho de 2013 na 

versão on-line da Revista Veja, publicação semanal da Editora Abril. 

A divisão levou em conta cinco categorias: novelas, seriados, 

telejornais, infantis e músicas. (MENDONÇA; COCA, 2013, p. 461). 

 

 

A diferença, hoje, é que o hábito de acessar a internet via dispositivos móveis, 

para alimentar as redes sociais ao mesmo tempo em que se assiste à televisão, 

possibilita que esse diálogo seja potencializado e aconteça em tempo real, 

simultaneamente à exibição da atração televisual. 

A forma de vida dos seres humanos mudou após a Web 2.0. Cada vez mais, é 

visto uma necessidade de estar conectado e interagindo com o mundo. Como comenta 

Mateus Dias Vilela (2017), os indivíduos buscam por suas tribos no ambiente digital. 

Nesta plataforma, o ser humano quer que sua identidade, seus gostos e desgostos, sejam 

ouvidos e vista por outros usuários. Assim, as empresas também se renderam ao uso das 

redes sociais para estarem mais próximas de seus consumidores e o ciberespaço é o 

lugar certo para isso. 

 

Durante muitos anos, a televisão quis levar o espectador a querer 

assistir determinado conteúdo. Atualmente, diante de todas as 

possibilidades e concorrência, bem como com o advento da Social 

TV, os canais enfrentam um novo desafio: levar o enunciatário a 

querer assistir tal programa de TV, fazê-lo ao vivo e ainda comentá-lo 

nas redes sociais, instigando outras pessoas a fazer o mesmo. 

(VILELA, 2017, p.208) 

 

 

Como expõe Vilela, para manter e fidelizar suas relações, a televisão também 

se modificou como personalizando a linguagem. O conteúdo gravado sob demanda, 
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como é o caso da Netflix - em que o usuário escolhe o dia, horário e local que quer 

assistir - pode ser considerado o novo modelo de sucesso em fazer audiovisual. Assim, 

não há o fim da televisão, mas, uma reapropriação na linguagem para seguir aos passos 

da tecnologia. 

Outras características como a construção da narrativa junto com o espectador, 

diversas formas de interação e a televisão móvel, são elementos que as empresas estão 

adotando para alterar os modelos da programação e tornar um conteúdo mais prazeroso 

e próximo do seu público. 

Partindo deste perfil, Jenkins (2009), ao falar sobre Convergência, ressalta a 

ideia em que é possível a convergência dos meios de comunicação, assim acaba com a 

falácia da caixa preta, idealizada por Nicholas Negroponte. Esta teoria acreditava na 

fusão das mídias para se adaptar às novas mudanças, consequentemente, o 

desaparecimento de alguns meios de comunicação. 
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3 - PORQUE VOCÊ VAI SE APAIXONAR POR OITNB  

 

Neste capítulo será apresentado o seriado Orange Is The New Black, seguido de um 

apanhado das cinco temporadas disponíveis na Netflix. Além disso, à metodologia 

utilizada para esta investigação e a análise das postagens da página avaliada. Os autores 

pilares nesta divisão foram Mavignier, Silva e Tarapanoff (2016). Além das 

ponderações feitas pela pesquisadora. 

 

3.1 - Orange Is The New Black 

 

O seriado Orange Is The New Black foi criado em 2013 por Jenji Kohan e se 

baseia na história real de Piper Kermann. A protagonista é uma mulher de classe média 

alta, branca e que tinha uma vida de glamour. Orange é uma referência à cor dos 

uniformes do sistema prisional feminino nos Estados Unidos. Já a expressão the new 

black, é a fraseologia que significa “estar na moda”. A metáfora se refere à mocinha, 

rica, que troca o preto, considerada cor de glamour, pelo laranja, a cor da prisão. Assim, 

a cor do uniforme das detentas, o laranja, passou a ser a cor do momento. 

A vida da personagem mudou completamente quando ela tem que cumprir 

pena, por crime de tráfico internacional de drogas, em um presídio feminino. Crime este 

cometido há 15 anos quando Piper ajudou a sua até então namorada, Alex Vause, a 

contrabandear dinheiro de drogas. De uma mocinha indefesa, cheia de manias e com 

medo, a protagonista se transforma em uma mulher violenta. 

A história é centrada em Piper, porém a cada novo episódio é apresentada aos 

teleinternautas a protagonista do “dia”. A série usa flashback6 para mostrar o que elas 

fizeram no passado e o motivo da prisão de cada mulher. Mesmo sendo uma criminosa, 

Piper poderia ser qualquer pessoa que opta por escolher o caminho errado, ser 

manipulada pela namorada, cometer um deslize e acabar agindo de forma incorreta. 

Antes de conhecer cada detenta, o telespectador tem a visão que Piper, uma 

mulher frágil que vai parar em um lugar perigoso e repleto de criminosas com sangue 

                                                 
6
 Por meio de lembranças, o flashback é um fato ocorrido no passado apresentado no contexto atual. Pode 

ser traduzida como um retrospecto. 
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frio. Porém a série mostra a história de vida humanizada de cada mulher que está presa 

e faz com que os fãs se identifiquem com as prisioneiras. 

Assim, por meio de flashback, o público conhece a dura vida de cada detenta e 

acaba criando uma empatia com as personagens. Através da Piper o público é conduzido 

a conhecer as outras detentas, que como a personagem principal, são completamente 

humanas e comentem erros. 

A vida dessas mulheres vai além dos seus crimes. Isso faz com que a série crie 

uma sequência. Para Barthes (2009, p.40), “sequência é uma série lógica de núcleos, 

unidos entre si por uma relação de solidariedade”. As histórias de vidas, dramas e 

muitos problemas enfrentados são apresentados aos espectadores. A série também traz 

inúmeros questionamentos sobre diferentes assuntos.  

Na Figura 1 é apresentado o cartaz promocional da primeira temporada do 

seriado. Nele, Piper Chapman, interpretada por Taylor Schilling, recém chegada na 

prisão, ainda está assustada com Litchfield. Cercada de algumas das personagens 

principais na primeira temporada, ela se esconde no banheiro para não ter que conviver 

com as outras detentas. O slogan desta temporada “every sentence is a story”, com 

tradução livre, “cada sentença, uma história”, significa que para cada mulher que está 

cuprindo pena em Litchfield, há uma história, fora da prisão, para ser contada. Isso é 

visível no decorrer dos capítulos, quando é retratada a história de vida de cada mulher e 

o porquê de estar na prisão.  



 

 

 

39 

 

       

 

Figura 1 - Cartaz da primeira temporada do seriado, da Netflix, Orange Is The 

New Black.  

 

Para melhor compreensão do objeto de estudo, no subcapítulo seguinte são 

apresentadas de forma sintética as cinco temporadas de OITNB. 
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3.2 - As temporadas de OITNB 

 

A série de gênero dramédia - como é explicado no decorrer da pesquisa - torna-

se única em seu formato por centrar no universo feminino. Algumas - em sua maioria - 

das personagens desconstroem uma imagem culturalmente formada, cheia de 

estereótipos, do gênero feminino em relação à sexualidade, religiosidade, 

comportamento, entre outras atividades. 

 

Aos poucos os (as) personagens foram ganhando novas matizes e tons 

mais brandos, se aproximando dos homens e mulheres comuns. 

Surge, então, o desafio de provocar nos espectadores empatia pelos 

anti-heróis que atuam sem ética e moral, mas que demonstram a 

vulnerabilidade dos seres humanos. (MAVIGNIER; SILVA; 

TARAPANOFF, 2016, p.104) 

 

 

Quando o personagem se aproxima, cada vez mais, ao verdadeiro ser humano 

este intérprete da vida a uma pessoa cheia de defeitos e vontades. Os telespectadores 

acabam identificando-se naquele personagem e, mesmo com muitos defeitos, nasce um 

protagonista para ser idolatrado.   

Esse é o caso típico que ocorre em OITNB. Piper Chapman é uma mulher 

indecisa, com frustrações, medos, manias e que cometeu um crime. Na primeira 

temporada, ela narra a nova etapa de sua vida, quando tem de cumprir a pena de 15 

meses, sem envolver-se em discussões, na prisão federal feminina por ter sido 

condenada por auxiliar sua ex-namorada a traficar drogas, há 15 anos.  

Quando Piper entra na prisão, além de ficar desnorteada com o ambiente novo, 

ela reencontra a ex-namorada, Alex, isso deixa a mocinha conturbada e sem saber como 

lidar com a situação. 

Para Mavignier, Silva e Tarapanoff (2016), “os flashbacks da série são um 

instrumento central da complexidade, pois não só levam o espectador às vivências 

daquela personagem como também ajudam a explicar as suas escolhas e reações atuais”. 

Isso mostra que elas têm nome, histórias de vida diferente, lutas, medos, angústias e 

amores como qualquer outra pessoa.  

Há uma grande diversidade em OITNB. Tanto das personagens 

psicologicamente quanto fisicamente. Não há padrão de beleza imposto por comerciais 
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de televisão. Há mulheres reais, que são magras, gordas, com estrias, espinhas no rosto 

ou cabelo mal pintado. Mostra mulheres na beleza das suas diferenças. A população 

carcerária tem mulheres de todas as idades, crédulos, classe social e etnias7.  

Na segunda temporada, Piper sai do foco central no seriado para dar 

protagonismo às outras detentas, também importantes na construção do audiovisual. 

Mesmo com todos os problemas carcerários vistos na série, as detentas conseguem se 

apoiar umas às outras. Muitas vezes por questões de afinidade, outras vezes por 

sororidade8. 

A terceira temporada foca, mais ainda, em contar as histórias que levaram as 

personagens dos núcleos secundários até a prisão. Ocorre a privatização de Litchfield, 

isso acarreta em uma série de mudanças dentro da cadeia, como os cortes de verba e 

péssimas condições de vida para as detentas.  

O relacionamento abusivo9 é um dos assuntos pautados nesse período, quando 

a personagem Tiffany Dogget, interpretada por Taryn Manning, tem um relacionamento 

com um dos guardas da prisão, mas com o tempo passa a ser vítima de abusos.  Isso, faz 

com que ela relembre dos estupros e violências que sofreu na sua adolescência. Essa 

cenas mexe com o público que começa questionar esses assuntos fora da tela, também.  

Além disso, a temporada traz questões como o aborto, abandono paterno e, o 

novo empreendimento comandado por Piper, venda de calcinhas usadas pelas detentas 

para ‘fãs’ do blog que conta a vida delas. Também é discutido sobre o preconceito e a 

transfobia. Quando Sophia, transexual interpretada por Laverne Cox, passa a ser 

hostilizada por algumas detentas, tratada como homem, também sofre violência verbal e 

física. Sem segurança, ela é atacada, humilhada e depois jogada na solitária pelos 

guardas que não sabem o que fazer. Em vez de punir os agressores, Sophia é quem sofre 

por não ter políticas públicas para transgênero na história. 

                                                 
7
 Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN - Mulheres, junho de 

2014, o Brasil está em 5° lugar com a maior população prisional feminina do mundo, com 6,4% da 

população prisional total. Dados disponíveis em <bit.ly/pop_prisionalfeminina> 
8
 Baseado na empatia e em busca de alcançar objetivos comuns, sororidade é a aliança entre as mulheres. 

Essa palavra tem várias dimensões como ética e política, e praticada entre o gênero feminino. Contra 

todas as formas de opressões, pelo apoio e, desse modo, o alcance do empoderamento feminino.  
9
 Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Avon, junto ao Data Popular, em 2013, a cada 5 jovens, 3 já 

sofreram relacionamento abusivo.  
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A quarta temporada foi bem dramática. Neste período, as detentas lidam com 

uma série de problemas dentro da prisão. Entre esses obstáculos se pode destacar a 

corrupção, superlotação, os vários confinamentos na solitária, inúmeras agressões e 

desrespeito. Nesta temporada, é mostrado que os direitos humanos ficam, muitas vezes, 

no lado de fora da cadeia. No penúltimo episódio da temporada, ocorreu um protesto 

pacífico que terminou na morte - negligenciada - de Poussey, interpretada por Samira 

Wiley, uma das detentas mais queridas pelo público. Assim, os fãs, que acompanham a 

série nestes quatro anos, sofrem e se emocionam ao acompanhar a temporada.  

A quarta temporada termina com um início de uma rebelião em que as detentas 

- que antes sempre se organizaram em grupos separados por etnias - juntam-se para 

fazer um protesto contra a morte de Poussey e a forma de tratamento, extremamente 

violenta e ameaçadora, dos guardas sobre elas.  

Então, a quinta temporada se desenvolve com a rebelião. Nesses 13 novos 

capítulos a trama toda ocorre em 72 horas intensas, imprevisíveis e marcantes. Com 

mais ação, devido à tensão da temporada, é mostrado como cada detenta reage à 

situação. As presas fazem o diretor e os guardas de reféns, com isso, elas listam 

melhorias para Litchfield. Para soltar os reféns, é preciso atender às exigências. Assim, 

não há mais divisão étnica entre elas, todas começam a trabalhar lado a lado, para que o 

coletivo ganhe voz e consiga alcançar os direitos.  Com acesso à Internet, elas propagam 

um vídeo sobre a negligência que ocasionou a morte de Poussey.  

Desde a primeira temporada, a narrativa mostrava o tratamento precário e, até, 

desumano em certas situações em que as detentas passam. Agora, na quinta temporada, 

as mulheres lutam pela vida delas naquele lugar. Nessa temporada, as personagens 

brancas ficam em segundo foco e é notável que as prisioneiras que mais enfrentam esse 

sistema são as negras e as latinas.  

O contexto feminista é visível no seriado, não só este, mas também, outros 

temas importantes chamam a atenção. OITNB faz questionar, problematizar e traz 

visibilidade, no mundo atual, para muitas questões como: orientação sexual, classe 

social, políticas e direitos humanos.  

O seriado deixa uma mensagem de como é fácil julgar os outros, mas difícil é 

colocar o macacão laranja e julgar a si mesmo.  
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3.3 - Metodologia 

 

Neste trabalho é possível considerar quais são as estratégias da Netflix para 

engajar o público a partir da pesquisa, qualitativa, norteada pelos estudos de internet. 

Seguindo o parâmetro dos estudos no ciberespaço, foram observados quais são as 

apropriações da página OITNB, no Facebook, com o seu público. Com análises 

totalmente voltadas a Web 2.0, os estudos de internet foram chaves fundamentais para a 

compreensão das postagens.  

Ao investigar as publicações, podem-se perceber quais são as estratégias de 

engajamento que a empresa mantém com os fãs. Para isso, foi feito uma pesquisa, a 

partir de Recuero, sobre redes sociais. 

    

No caso das redes sociais na Internet, estas são percebidas como 

representações, onde as interações entre os indivíduos são apontadas 

como representativas também das conexões entre estes. Assim, as 

redes sociais ficam explícitas no ambiente do ciberespaço através das 

interações que são construídas e negociadas entre os interagentes 

(RECUERO, 2012, p. 128). 

 

Segundo a autora, as interações, mediadas pelo computador e redes sociais, que 

acontecem dentro da internet são essenciais para caracterizar o ambiente do ciberespaço. 

Interações essas diferentes das que acontecem fora desse ambiente online.  

Para Recuero (2012), são essas interações que mantêm as conexões que unem 

os autores em grupos sociais, formando um laço social. Além de objeto, de pesquisa, a 

Web 2.0 foi o local de grande parte desse estudo.  

O trabalho realizou a análise de postagens da quarta e quinta temporada. O 

motivo da escolha das últimas temporada, foi porque as postagens da página, nos 

últimos anos, intensificaram-se.  

Pode-se pontuar que os critérios feitos na análise foram relacionar o post com a 

temporada e narrativa. Além de compreender as estratégias que a empresa utiliza para 

engajar o público de OITNB e, também, outras pessoas que ainda não são fãs do 

seriado.  

Os passos metodológicos foram:  

1 - Revisão de literatura, apresentada nos capítulos 1 e 2. Nesta divisão foram 

estudadas as Redes Sociais, as formas de Engajamento e Convergência. Para melhor 
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análise, além de Recuero (2009, 2011 e 2012), as pesquisas de Lemos e Lévy (2010), 

Martino (2015), Bueno (2015) e Jenkins (2009) foram essenciais como base teórica para 

fundamentação da análise deste trabalho. Também foi possível entender o que é Ficção 

seriada e explicar o termo Serialidade trazendo a bibliografia de Arlindo Machado 

(2003), Motter e Mungioli (2006). Outro autor presente é Chris Anderson (2006) para 

dialogar sobre a Cauda longa. Por fim, também, foram contextualizados conceitos como 

TV Social e Segunda Tela, com Medonça e Coca (2013).  

2 - Neste passo foi apresentado o seriado e um breve resumo específico do 

conteúdo de cada uma das cinco temporadas.  

3 - Foi realizada a observação da fanpage no ano de 2016 e 2017. Mesmo que a 

página tenha começado a disseminar postagens desde o primeiro ano da série, é nos 

últimos dois anos que foi mais propagada os posts. 

4 - Seleção do corpus, que foi escolhido às postagens mais visualizadas, 

reagidas, comentadas e compartilhadas.  

5 - Definição dos critérios de análise.  

6 - Redação da análise e das considerações finais, de modo a atender ao 

problema de pesquisa e ao objetivo principal. 

 

 

3.4 - Análise 

 

A análise desta pesquisa é de forma qualitativa, com estudos voltados para a 

Internet. No total foram analisadas seis postagens, todas de caráter promocional feitas 

pela empresa para cativar o público do seriado.  

A Netflix lança uma temporada inteira anualmente. Ao disponibilizar todos os 

episódios em um só momento a grande parte do público, que esperava anciosos há um 

ano a continuação e atraídos pelos audiovisuais promocionais, acaba por assistir toda a 

temporada. Desse modo, pode-se notar que a frequência de atualização da página 

aumenta no período pré e pós-liberação dos episódios. Já nos meses posteriores a 

disponibilização dos episódios a interação dos atores na página vai diminuindo.  

A página é abastecida de conteúdos informativos sobre a série, como pode ser 

visto na Figura 2. Dentre eles, pode-se destacar audiovisuais como propagandas, 
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trailers, teasers, frases e cenas marcantes da série. Após a liberação da temporada 

constrói-se, dentro das publicações da página, um diálogo contendo spoilers para 

discutir os episódios divulgados. 

 

 

Figura 2 - Página oficial de Orange Is the New Black, alimentada pela empresa 

Netflix. 

 

Em um mundo conectado pela Web 2.0, a serialidade também ocupa um lugar 

relevante nas redes sociais. Boa parte dos consumidores de OITNB ligam-se na rede 

Facebook para ler e trocar informações sobre o seriado. A internet, como objeto e local 

de pesquisa, é um universo amplo com muito a ser estudado e compreendido. Foi neste 

ambiente que a empresa Netflix investiu estratégias para chamar a atenção de seus 

clientes. 

Recuero (2011) parte da definição de que é provável entender elementos a 

respeito dos grupos quando se estuda as estruturas decorrentes das ações e interações 

entre os atores sociais na rede. Desta maneira, foi possível averiguar a ação desses 

atores no ciberespaço.  
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Essas tecnologias passam a proporcionar espaços conversacionais, ou seja, 

espaços onde a interação com outros indivíduos adquire contornos semelhantes àqueles 

da conversação, buscando estabelecer e/ou manter laços sociais. 

Portanto, a Netflix investiu na ideia de usar personalidades de sucesso, nos 

países em que a audiência é relevante, para fazer os vídeos promocionais das 

temporadas de OITNB. A funkeira Valesca Popozuda e a webcelebridade Inês Brasil 

vestiram o macacão laranja e encaram a prisão. As duas brasileiras aparecem dentro da 

solitária na penitenciária federal de Litchfield. De forma cômica e bem editada, as 

montagens que combinam cenas da série com as convidadas para os VTs promocionais 

despertaram a atenção do público. 

Conforme Alex Primo (2009) trata, em seu artigo, as webcelebridades são 

produtos da indústria cultural que atendem aos interesses da mídia de massa. Segundo o 

autor, “celebridades demonstram alto grau de narcisismo” (PRIMO, 2009, p. 1). Elas 

tentam manter uma falsa ideia de intimidade com o público para estar no centro das 

atenções e se autopromover. Não importa se o papel que passará vai ser de deboche, 

essa conduta é típica de quem é diagnosticado como narcisista. 

Vale aqui ressaltar que a primeira aparição de Valesca Popozuda, em um clipe 

promocional da série, divulgado pela Netflix, ocorreu alguns dias antes da liberação da 

terceira temporada de OITNB. A série já tinha várias críticas nas redes sociais, mas foi 

por meio deste audiovisual que surgiu o interesse desta pesquisadora em maratonar a 

série.  

As chamadas fizeram sucesso porque as intérpretes usam suas próprias 

personalidades para interagirem com as detentas. Por exemplo, no vídeo com Valesca 

Popozuda, a funkeira canta a letra de uma música de seu estilo mesclada com menções à 

série. Já no audiovisual com Inês Brasil, ela dialoga com Piper, usando seus bordões 

para tornar a chamada divertida.  

Outra ligação que a Netflix proporcionou aos fãs foi um vídeo com as atrizes 

que interpretam as latinas em Litchfield para comentar os memes, da série, que circulam 

pelo Brasil. São mostrados os memes seguidos da reação e dos comentários delas ao 

verem-nos.  

Os memes são imagens, frases, músicas ou cenas que nascem por meio de uma 

referência. Essa expressão foi criada por Richard Dawkins, no âmbito da biologia 
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evolutiva, em 1976, e o conceito foi adaptado para ciberespaço. Assim, nesta 

plataforma, significa a propagação de um conteúdo na Web 2.0 que, normalmente, é 

divulgado de forma cômica pelos atores sociais. Segundo Recuero (2009), meme é o ato 

de combinar informações antigas com novos conteúdos, assim, mostrando novas ideias.  

“Recombinação de ideias antigas que permanecem presentes nas ideias presentes”. 

(RECUERO, 2009, p.124) 

Esses conteúdos são misturados em diferentes contextos pelos atores que 

divulgam essas referências no ciberespaço. “Estes se aproximam da construção de 

valores adotados por uma parcela de público segmentada, e sua piada é compreendida 

apenas por este círculo, com o objetivo de conquistar um maior capital social agregado 

à sua popularidade na rede” (INOCENCIO; LOPES, 2014, p.2). 

Após produzir diferentes versões de uma referência clássica, muitas vezes 

feitas sobre assuntos atuais, os atores jogam nas redes sociais suas invenções que 

ganham popularidade e, consequentemente, propagam chegando a muitos usuários. A 

cultura memética é muito utilizada pela empresa Netflix, na rede social Facebook, como 

uma das formas de engajamento com os fãs.  

Contudo, um dos vídeos que mais atingiu reações e comentários dos fãs da 

série foi protagonizado pela culinarista da televisão brasileira Palmira Nery da Silva 

Onofre, conhecida como Palmirinha, como mostra a Figura 3. A culinarista ensina como 

fazer, com os produtos disponíveis na cadeia, receitas para as detentas. O vídeo ganha 

prestígio por ser uma senhora com muitas referências sobre a série, isso a torna cômica. 

Palmirinha até faz uma brincadeira dizendo que esperar a receita ficar pronta era fácil, 

mas difícil mesmo era esperar um ano para lançarem a próxima temporada.  
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Figura 3 - Palmirinha Rainha, Judy King nadinha. Comer bem na prisão é só uma 

questão de ~criatividade~.  

 

É possível perceber que há, por trás da página, vários profissionais como social 

media para cuidarem e, cada vez mais, melhorarem o produto visual da página oficial da 

empresa no Facebook. São nítidas as estratégias de engajamento e os resultados são 

inúmeros comentários dos fãs elogiando a empresa pelos conteúdos, como é possível 

perceber nas Figuras 4, 5 e 6. 
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Figura 4 - Comentários dos atores no post do vídeo “Palmirinha Rainha, Judy 

King nadinha. Comer bem na prisão é só uma questão de ~criatividade~”.  

Para melhor visualização, a seguir são apresentados nas Figuras 5 e 6 os 

comentários postados pelos internautas (Figura 4). 
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Figura 5 -  Comentários dos atores no post do vídeo “Palmirinha Rainha, Judy 

King nadinha. Comer bem na prisão é só uma questão de ~criatividade~”.  

 

 

Figura 6 - Comentários dos atores no post do vídeo “Palmirinha Rainha, Judy 

King nadinha. Comer bem na prisão é só uma questão de ~criatividade~”.  

 

É possível perceber postagens com fotos, montagens e até, apenas, frases ditas 

em cena, ganhando grande visibilidade por meio de reações, comentários e 

compartilhamentos. Mas é notável que são as postagens com os audiovisuais que mais 

se propagam no ciberespaço.  

Outro vídeo marcante postado na página, feito com algumas atrizes da série, 

com a descrição “[Alerta de Spoiler] o sorriso mais lindo de Litchfield”, é comentado 

sobre a morte da personagem Poussey Washington, na quarta temporada. A atriz Samira 

Wiley, que interpreta Poussey, comenta sobre seu papel nestes quatro anos de série e 

explica a dor e a emoção que os espectadores sentem ao se cativar pela intérprete.  

É mostrado o drama que a série traz ao questionar vários problemas do sistema 

carcerário. Na postagem mostrada na Figura 7, que tem 35 mil reações, os fãs 

comentam como se sensibilizam com a morte da personagem, o sofrimento, o 

desinteresse e o desleixo que é visto em cena com a prisioneira.  

Além disso, como mostra a Figura 7, a empresa Netflix responde alguns 

comentários com uma identidade própria e personalizada. Essa personalização, nas 

postagens, tem como recurso de linguagem o uso - sempre - em primeira pessoa. Isso 

humaniza a empresa e a aproxima de seus usuários. Também é utilizada a mesma 
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linguagem, como expressões e palavras específicas, semelhantes e até idênticas da 

escrita de seus teleinternautas, ou seja, a mesma linguagem do público alvo. 

Neste exemplo, quando a Netflix responde aos fãs, é possível ser observada a 

Cultura Participativa, mencionada por Jenkins (2009), pois há uma participação ativa do 

espectador e da empresa no conteúdo propagado. A resposta se configura como uma 

estratégia de engajamento, pois estimula novas participações. Ademais, o comentário 

também pode ser um exemplo de Segunda Tela, como estudam Mendonça e Coca 

(2013), porque - provavelmente - o teleinternauta está à frente das duas telas.  

  

 

Figura 7 - Vídeo de entrevista com algumas atrizes que interpretavam ao lado de 

Samira Wiley, que deu vida à Poussey, para falar sobre o papel dela nesses quatro 

anos de série.  

 

A Netflix inovou mais uma vez para lembrar aos teleinternautas, três semanas 

antes do lançamento da quinta temporada, com um post para chamar atenção dos fãs de 

Black Mirror. O audiovisual faz referência a outra série de grande sucesso da locadora 
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virtual, especificamente do quarto capítulo da terceira temporada, de Black Mirror, “San 

Junipero”, além de convidar esses espectadores para participarem da tão esperada quinta 

temporada. 

Nesse episódio nostálgico de Black Mirror, as protagonistas Yorkie, 

interpretada por Mackenzie Davis, e Kelly, por Gugu Mbatha-Raw, se conhecem em 

uma discoteca dos anos 1980. Após o desenrolar de uma história romântica e divertida, 

os espectadores descobrem que as personagens são avatares de duas senhoras de idade 

em uma cidade virtual, que vivem uma realidade simulada. 

 Então, para fazer o vídeo promocional da série ao som, como Black Mirror, de 

“Heaven Is a Place on Earth”, Tasha Jefferson, interpretada por Danielle Brooks, e 

Poussey Washington, por Samira Wiley, encontram-se na mesma discoteca Tucker's. 

Além disso, a paródia traz a mesma decoração, roupas e cabelos de Kelly e Yorkie, 

como apresenta a comparação na Figura 8 e 9. Na cidade fictícia, elas revivem suas 

histórias juntas em Litchfield. Mas Jefferson acorda e tudo não passa de um sonho.  

 

 

Figura 8 - A cena real da série Black Mirror, no episódio “San Junipero”, vivido 

pelas protagonistas Kelly e Yorkie.  

 



 

 

 

53 

 

 

Figura 9 - A paródia que OITNB fez do episódio “San Junipero” de Black Mirror. 

 

Se analisarmos, é possível perceber que San Junipero, local em que a trama se 

passa, trata-se de uma realidade simulada, onde pessoas que morrem decidiram passar 

sua eternidade. Também se nota a metáfora em que Poussey já está morta e revive na 

memória ou em outro lugar com sua grande companheira da prisão. 

Fica o questionamento, será que um dia Jefferson irá encontrar sua amiga? A 

resposta talvez virá em outro vídeo promocional ou na própria série. A mensagem que a 

empresa mostra é que Poussey nunca morrerá para os fãs da série.  
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Figura 10 - Post do audiovisual em que OITNB faz referência a um episódio, bem 

famoso, da série Black Mirror. 

 

Duas semanas anteriormente ao lançamento começam as publicações, que se 

intensificam na semana da estreia. Então, a empresa resolveu postar um vídeo 

recapitulando todas as temporadas, quatro dias antes, como apresenta a figura 9. Foi por 

meio de uma animação do tipo stop-motion que a Netflix mostrou as cenas mais 

marcantes das quatro temporadas anteriores.  

As temporadas foram separadas, desde a abertura com uma simbologia idêntica 

a do seriado até pequenos detalhes da trama. Outra característica é que o vídeo intercala 

as imagens com uma costura de lã separando-as em cada temporada.  
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Figura 11 - Vídeo, em animação, resumindo todas as temporadas, feito pela 

Netflix, para a espera dos fãs alguns dias antes do lançamento da quinta 

temporada. 

 

Para sintetizar a primeira temporada são mostradas cenas como a entrada de 

Piper em Litchfield com o travesseiro e cobertores, a galinha no pátio da prisão, a 

coreografia de Piper e Alex e quando protagonista espanca Tiffany Doggett, cena 

referente a Figura 10. Já a segunda temporada começa com a protagonista na solitária, a 

barata transportando cigarros para às presas, Day vomitando por estar gestando um filho 

do guarda, Crazy Eyes surrando Poussey no banheiro e Vee sendo atropelada. A terceira 

temporada tem como cenas marcantes o empreendimento de venda das calcinhas, a cena 

do lago com o primeiro encontro romântico entre Soso e Poussey e a morte de um dos 

guardas. Para finalizar, a quarta temporada lembrou a cena em que Piper foi marcada 

com o símbolo nazista, a revolta das prisioneiras contra os guardas, a morte de Poussey 

e o começo da rebelião.  

A animação fez tanto sucesso que chegou a 1,177 milhão de visualizações, 

18.745 compartilhamentos feitos pelos teleinternautas, como é possível observar na 

Figura 11. 
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Figura 12 - A cena em que Piper confronta com Tiffany Doggett é uma das mais 

marcantes da primeira temporada.  

 

Além da Valesca Popozuda e Inês Brasil, a socialite, jornalista, advogada e 

escritora Narcisa Tamborindeguy - que protagoniza vídeos cômicos que se propagam 

pelo YouTube e redes sociais - também foi parar na solitária da prisão. Com os seus 

bordões “Ai, que loucura! Ai, que absurdo!”, a socialite também mostra que assiste ao 

seriado. No vídeo promocional, mostrado na Figura 11, ela conta que pediu para entrar 

em Litchfield e ressalta “ai, que Litchfield”. 

 Para promover a série, um dia antes da tão esperada quinta temporada, a 

empresa resolveu investir em três ícones da história dos memes das redes sociais no 

Brasil. Com o título “se você acha que a maior celebridade em Litchfield era a Judy 

King… segura essa marimba tripla”, o vídeo postado um dia antes do lançamento, 

atingiu 207 mil reações, 93.550 compartilhamentos e 14 M visualizações.  

Por meio de um diálogo divertido e cômico, as três detentas, na solitária, 

conversam usando referências da série, bordões delas e piadas, como sobre o vazamento 

que ocorreu dos episódios na Internet.   
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Figura 13 - Vídeo promocional com três ícones humorísticos no Brasil para 

chamar a atenção do público. 

  

 O vídeo começa com cenas da personagem Nicky Nichols, interpretada por 

Natasha Lyonne, cujo trabalho na prisão de segurança máxima é limpar os corredores. 

No seriado a personagem foi responsável por um período em faxinar este local e, dessa 

forma, ela escutou muitas histórias das prisioneiras da solitária. Fazendo essa referência, 

por meio de montagens com as cenas reais do seriado, Nicky escuta o diálogo entre Inês 

Brasil, Valesca Popozuda e Narcisa, como é possível observar na Figura 12.  
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Figura 14 - Nicky, personagem do seriado, escutando o diálogo das três 

celebridades brasileiras na solitária.  

 

 Inês Brasil começa a conversar com Valesca e conta que está há um ano naquele 

lugar, como evidência a Figura 13. Isso seria uma metáfora para lembrar que os 

espectadores ficam “presos”, têm que esperar, um ano até o lançamento da próxima 

temporada.  

 

Figura 15 - Inês Brasil conta que está “presa” há um ano naquele lugar  
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Já na Figura 14, entra em cena a terceira webcelebridade, Narcisa. Por meio de 

seus bordões, como é apresentado na figura, pela primeira vez, a socialite é vista usando 

o uniforme e participando de vídeos promocionais da Netflix.  

Ela, também, comenta que pediu ao diretor de Litchfield para ser presa na 

solitária, para não receber spoilers. As outras detentas questionam o porquê da decisão 

da socialite. Então, ela explica, para as outras webcelebridades, que a quinta temporada 

foi vazada por hackers10, como é mencionado na Figura 15, acontecimento real no site 

The Pirate Bay. A equipe de hackers, The Dark Overlord, pediu à empresa uma quantia 

em dinheiro, em troca do sigilo dos episódios. Mas a Netflix se recusou a pagar, então 

eles vazaram dez episódios.    

 

  

 

Figura 16 - Narcisa, usando seus bordões, em seu quarto na solitária.  

 

                                                 
10

 No site Estadão é possível ler a notícia que trata sobre o vazamento da quinta temporada de OITNB. 

Disponível em <bit.ly/Estadao_hackers>. 
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Figura 17 - Narcisa explicando as outras detentas que hackers ‘vazaram’ episódios 

antes da estreia da quinta temporada.   
 

 

A quinta temporada foi lançada à meia noite de sexta-feira, do dia 9 de junho, 

porém, desde a segunda-feira, da mesma semana, foram lançados audiovisuais para 

prender a atenção dos teleinternautas. 

As narrativas são renovadas a cada temporada. É notável que a empresa tem 

um olhar crítico para a produção de conteúdos. A preferência é por assuntos cômicos, 

que trazem diversas referências nas redes sociais. Nota-se que, nessas produções, há 

maior engajamento do público. Percebe-se uma fidelidade com os fãs e, para quem não 

assiste à série, desperta curiosidade em conhecê-la. 

Na festa de lançamento da quinta temporada, como é exposto na Figura 18, a 

Netflix fez um vídeo entrevistando alguns dos atores de OITNB. “O que os fãs podem 

esperar da temporada cinco? Como as detentas mudaram? O que seu personagem 

aguarda? Descreva a quinta temporada com 3 palavras”, são algumas das perguntas 

feitas na reportagem. Foi realizado um making of com a participação de alguns atores 

conduzida por meio de uma entrevista.  

Neste audiovisual, da figura, é possível constatar, de forma bem nítida, o 

fenômeno da TV Social, como aponta Vilela (2017). Para manter o público fiel, a 
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Netflix investiu em outras possibilidades de vídeos, como um making of. Nesta forma, o 

público consome novas informações do seriado, como os bastidores e as atrizes que 

interpretam as detentas, tudo isso ajuda a atrair e preservar a audiência. Outro fenômeno 

em evidência nessa postagem é a Segunda Tela, Mendonça e Coca (2013), em que o 

teleinternauta pode assistir a um episódio, do seriado, e, ao mesmo tempo, em outra 

plataforma, consumir um novo vídeo de entrevista do que acontece atrás das câmeras 

em OITNB.  

 

Figura 18 - Encontro dos autores na festa de lançamento da quinta temporada de 

OITNB. 

Uma importante avaliação foi perceber que é em primeira pessoa que as 

linguagens textuais, das postagens, são escritas. Neste estudo do texto, é observado que 
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a empresa Netflix utiliza, sempre, a primeira pessoa, como se fosse um indivíduo, essa 

estratégia de personalização que mostra uma identidade da empresa.  

Mais um ponto a ser elencado é que a empresa utiliza poucas hashtags, às 

vezes são encontradas, em algumas publicações, o uso de #OITNB, 

#DontTouchItsOrange, #MelhoresFãs e #NãoMeSintoSolitária. Outros tipos de 

ferramentas, no Facebook, como emoji e marcações não são utilizadas pela página. 

Por meio de muitos elementos, nos vídeos, o público percebe que temporada 

está sendo referenciada. Depois do lançamento da quinta temporada, por exemplo, 

começaram a ser divulgado os audiovisuais com cenas da temporada lançada. Isso é 

uma estratégia em que a empresa utiliza para o teleinternauta assistir ao episódio para 

depois entender o post de referência e, assim, participar da publicação. Esse fenômeno 

pode ser citado, por Mendonça e Coca (2013), como Segunda Tela. Desse modo, a 

grande parte dos audiovisuais faz referência a alguma temporada.  

Também há estratégias de engajamento quando os vídeos making of - que 

apresentam as atrizes fora da prisão e não estão vinculados às temporadas - são 

publicados, normalmente, distantes do período de divulgação do seriado. Neste caso, 

pode-se perceber que a empresa quer manter um contato com os espectadores, também, 

fora do período de divulgação e circulação de temporadas. 

A empresa faz uma análise criteriosa da participação do público, porque as 

personagens que mais são mencionadas nas postagens são as preferidas, mais citadas 

nos comentários, pelos teleinternautas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou estudar as estratégias da página, no Facebook, de 

OITNB, gerenciada pela empresa Netflix. Para isso, foram observadas as postagens do 

período da quarta temporada, em 2016, e da quinta temporada, em 2017. Para melhor 

compreensão foi realizada revisão de literatura sobre Redes Sociais, Engajamento, 

Comunidades Virtuais, Cultura Participativa, que norteiam esse trabalho.  

Mas, também, outras bases foram necessárias para a construção desse material, 

como entender o que é TV Social e Segunda Tela, compreender Ficção Seriada e a 

História da empresa Netflix. Além disso, para quem não tem familiaridade com o 

seriado, a pesquisa apresenta Orange Is The New Black.  

Com a análise de alguns dos posts, da página, mais propagados pelo Facebook, 

foi possível compreender, com o auxílio dos estudos de Recuero (2009, 2011 e 2012), 

Jenkins (2009), Lemos e Lévy (2010), Bueno (2015) e Martino (2015), autores mais 

estudados, para essa investigação, no ciberespaço.  

Após o entendimento de rede social, outros pesquisadores foram consultados, 

como Machado (2003), para tratar de Serialidade e Mendonça e Coca (2013), ao citar 

sobre Segunda Tela e TV Social. 

Segundo Shirky, “as três atividades mais comuns atualmente são trabalhar, 

dormir e ver TV” (SHIRKY, 2011, p.11). Isso porque a televisão pegou grande parte do 

tempo livre das pessoas. É mais fácil ligar uma tela do que ir à um parque ou fazer 

qualquer outra atividade que dependerá de outras pessoas. Também há essa participação 

que os teleinternautas podem fazer assistindo e comentando nas redes sociais.  

Assim, foram analisadas 6 postagens. No estudo é visível que a empresa 

explora muitas técnicas de estratégias para chamar os teleinternautas. Uma dessas 

estratégias é o engajamento com os consumidores de OITNB, por meio da construção 

de uma identidade própria, que é visualizada na escrita das publicações.  

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa, ficou nítido que essas estratégias 

de marketing só têm a crescer, cada vez mais, no Brasil. Porque esse contato, mesmo 

por meio de aparelhos, com os consumidores torna as empresas mais humanas. Há uma 

maior aproximação da empresa com o seu público.  
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Para que fosse possível sanar todos os questionamentos a respeito do tema foi 

preciso entender conceitos como: TV Social, Segunda Tela e Serialidade, para assim, 

traçar um caminho ao entendimento deste estudo. Todos os autores deste referencial 

trouxeram grandes contribuições à pesquisa. Assim, foi possível perceber a virtude do 

assunto para os dias atuais.  

 Portanto, o objetivo geral da pesquisa, observar as estratégias da empresa para 

engajar os teleinternautas, foi verificado que são utilizadas a mesma linguagem do 

público alvo. Dessa maneira, Netflix pode ser um exemplo em que Wilson Bueno 

(2015) salienta, uma empresa que se adaptou as redes sociais e fez, deste lugar, uma 

forma de aproximação com o seu público.   

Outros objetivos como: o de resgatar o conceito de Ficção Seriada, TV Social e 

Segunda Tela que é perceptível na página foram atendidos com ajuda dos autores 

Gerbase (2014), Machado (2003) e Mendonça e Coca (2013). 

Também foi investigado o papel das redes sociais no estímulo à Cultura 

Participativa como base nas pesquisas de Jenkins (2009). Assim, permitindo uma 

análise das postagens da página. Além de situar o leitor dentro do contexto da narrativa 

estudada, o seriado OITNB. 

É essencial relacionar mídias sociais com o jornalismo. Porque, cada vez mais, 

há plataformas comunicacionais no ciberespaço. O jornalista está inserido, diariamente, 

neste universo de diferentes formas de conversação dentro das redes. Praticamente todas 

as mídias ocupam espaço nas redes sociais. Isso traz a maior participação dos 

consumidores e, consequentemente, a aproximação. 

Como, por exemplo, o fenômeno da Convergência, tratado por Jenkins (2009), 

que abrange diversos fatores presentes no jornalismo, entre eles a linguagem multimídia 

e novos meios de comunicação. Fidler (1997) enfatiza que as mídias mais antigas não 

iriam desaparecer para dar lugar às novas, mas, sim, iriam se reformular. Esses novos 

meios de comunicação, como a página do Facebook, traz informações em tempo real, 

com textos mais curtos e dinâmicos.  

O que outrora era uma transposição do mesmo conteúdo para a plataforma 

online, hoje ganha novas formas. A informação é passada ao teleinternauta de modelos 

com modificações. Além de ser contextualizado o tema, são buscados novos caminhos 
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para a reflexão sobre o assunto. O teleinternauta tem acesso a várias telas, com o mesmo 

conteúdo, mas descrito de diferentes formas.  

Assim, os estudos sobre mídias sociais são relevantes para a compreensão dos 

inúmeros modos de chamar, manter e fidelizar o interesse dos consumidores. Pode-se 

afirmar que é tempo de mídias sociais, e o jornalismo está presente nesse cenário.  
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