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RESUMO

O presente trabalho busca estudar se os efeitos do agenda-setting atuam sobre o consumidor durante sua decisão do que irá assistir na Netflix. O 
estudo reflete a necessidade de resgatar os conceitos e aplicações do agenda-setting dentro das novas mídias e como se dá a relação agenda-
setting e a sociedade na era digital, com ênfase no serviço de streaming oferecido pela Netflix, visando entender se o consumidor sofre influências 
de um agendamento ao decidir sobre o que consumir em seu catálogo. A versatilidade da multiplataforma oferecida pela Netflix permite que o 
conteúdo oferecido se adapte ao usuário devido ao seu design responsivo, que é uma estruturação do site para que ele se adapte ao browser do 
usuário, podendo ser exibido em qualquer tela; computador desktop, notebook, tablet, smartphone e smart TV, permitindo que o usuário decida 
o que assistir, quando assistir e o quanto assistir. Partindo do pressuposto que o agenda-setting faz com que os indivíduos construam suas 
agendas pessoais a partir de uma agenda pública, entende-se que o consumidor pode ser influenciado por agenda-setting sobre as séries e filmes 
que estão fazendo sucesso e que pautam as conversas dentro de grupos sociais, despertando neste consumidor o desejo de assistir determinado 
filme ou série que estão sendo comentadas em determinado momento. Este trabalho foi dividido em quatros partes. A primeira compreende-se o 
tema, sua delimitação, os objetivos da pesquisa, justificativa e a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa. Na segunda tratou-se 
da fundamentação teórica, cujo embasamento fora realizado através de análises das obras de autores que estudaram a formação da opinião 
pública, o desenvolvimento do agenda-setting e sua aplicação nos meios digitais, a transição da sociedade para a era da cibercultura e a 
convergência dos meios de comunicação, bem como autores que focam nos estudos sobre comportamento do consumidor. Na terceira foi feita a 
análise da pesquisa sobre a forma que o agenda-setting atua sobre o consumidor e se pauta as séries que a sociedade irá assistir na Netflix, 
levando em consideração os resultados da pesquisa quantitativa realizada com usuários da Netflix, a fim de entender como ocorre o processo de 
decisão de consumo de séries e os fatores de influência que atuam sobre o consumidor para esta decisão. Através do formulário online da 
plataforma Formulários Google, 439 pessoas responderam às perguntas sobre a série 13 Reasons Why, série de drama produzida originalmente 
pela Netflix, baseada no livro homônimo do autor Jay Asher, cuja estreia mundial ocorreu no dia 31 de março de 2017, série que levanta os 13 
motivos de um suicídio. No questionário de pesquisa, dentre as 14 questões objetivas, observou-se que 76,8% das pessoas entrevistadas estão 
discutindo essa temática e que souberam da série em posts nas redes sociais. Para a análise foi utilizado a ferramenta Google Alerts ou Google 
Alertas, que monitora todos os sites, notícias e artigos que possuem uma palavra-chave predefinida, e que foram catalogados pela Google e 
enviadas diariamente a um e-mail cadastrado. A palavra-chave cadastrada foi “13 Reasons Why” e durante as três semanas de monitoramento 
foram catalogados 296 (duzentos e noventa e seis) matérias, artigos e posts em blogs e sites. Durante o acompanhamento da série (07/abril a 
31/maio/2017), foi observado que as matérias e artigos publicados seguiram um padrão e repetição. Deste modo, o conteúdo foi classificado em 
categorias como Centro de Valorização à Vida, Precisamos Falar sobre Depressão, Bullying e Suicídio. Os resultados somados ao monitoramento 
de conteúdo, mostraram um significativo interesse em torno da série, e de como as pessoas recebem e disseminam conteúdo pelas redes sociais.
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