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RESUMO 

O objetivo geral do estudo consistiu em identificar os tipos de consumidores de 
streamings de vídeo a partir dos fatores que influenciam na sua escolha e como tais 
fatores definem seu comportamento de consumo. O estudo foi dividido em duas 
etapas, uma primeira etapa qualitativa exploratória feita com 12 pessoas, através de 
entrevistas em profundidade e uma segunda etapa quantitativa descritiva, com 411 
respondentes. Ambas as etapas contaram com respondentes que utilizavam 
plataformas de streaming de vídeo em seu cotidiano. A etapa qualitativa serviu como 
base para o levantamento de itens que foram utilizados no questionário da etapa 
quantitativa. Tais itens expressavam os fatores de influência considerados pelos 
entrevistados, assim como as plataformas utilizadas pelos mesmos. A partir da 
análise das informações oriundas foram originados 6 grupos de usuários, definidos 
pelas diferenças no perfil de consumo da plataforma. Os resultados demonstram a 
relação entre os fatores de influência e o tempo, frequência, percepção de valor e 
demais hábitos de consumo da plataforma e, também, no modo como os usuários 
fazem a escolha de títulos.   
 
Palavras-Chave: Streaming de vídeos, Fatores de influência, Escolha, 
Comportamento de consumo 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The overall objective of the study was to identify the types of consumers of video 
streaming platform considering the factors that influence their choice and how these 
factors define their consumption behavior. The study was divided into two stages, a 
first qualitative exploratory step with 12 people, through in-depth interviews and a 
second quantitative descriptive step, with 411 respondents. Both stages included 
respondents who used video streaming platforms in their daily lives. The qualitative 
step worked as a basis to generate the items that were used in the questionnaire of 
the quantitative stage. These items expressed the influence factors considered by 
the interviewees, as well as the platforms used by them. The analysis of the 
information originated 6 groups of users, defined by the differences in the profile of 
consumption of the platform. The results demonstrated the relationship between the 
factors of influence and the time, frequency, perception of value and other 
consumption habits of the platform, as well as the way users make the choice of 
titles. 
 
Keywords: Video streaming, Influence factors, Choice, Consumption behavior 
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1 INTRODUÇÃO 

A modernização e a digitalização da mídia mudou a forma como se conhecia 

o entretenimento. Hoje é possível, com apenas um toque, acessar a uma imensa 

biblioteca de filmes, músicas e séries graças aos serviços chamados de streaming. 

Esses serviços trouxeram a conveniência e um imenso leque de possibilidades para 

o consumidor, que aderiu rapidamente à esse mercado que, apesar de recente, vem 

apresentando um crescimento exponencial.  

Principalmente no mercado de streaming de vídeos/Video on Demand, pode-

se observar uma “independência” da indústria tradicional, onde alguns serviços já 

apresentam conteúdo próprio, além daqueles que vêm do cinema e TV. 

Segundo relatório da MarketsandMarkets (2016), no ano de 2021 o mercado 

de Vídeo on Demand terá um valor de aproximadamente 70,5 Bilhões de dólares, a 

caráter de comparação, as receitas anuais do mercado fonográfico em 2015 foram 

de 15 bilhões de dólares. 

Os serviços de vídeo on demand têm crescido exponencialmente em relação 

aos serviços de tv padrão, tanto a tv aberta como a tv a cabo têm perdido audiência 

para um público que procura conteúdo variado com facilidade para acesso. Para não 

perderem espaço no mercado, alguns canais de TV já adotaram serviços parecidos, 

como é o caso do HBO NOW, que diferentemente do HBO GO não precisa estar 

vinculado com a assinatura do canal de TV à cabo (DIXON, 2013). 

Especificamente no Brasil, o Netflix é o serviço mais popular. Desembarcando 

no país no ano de 2011 com um preço de R$ 15,00, se transformou no quarto maior 

mercado da empresa, atrás apenas de Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha.  

No ano de 2015 o netflix teve um faturamento de 1,1 bilhão no Brasil, valor que está 

acima da receita de canais tradicionais como o SBT e a rede Bandeirantes. 

Além do netflix existem outros serviços de streaming disponíveis no mercado 

brasileiro como por exemplo o Crackle, o Looke, o Claro vídeo e o Google Play 

filmes. 

Uma pesquisa feita pela Nielsen, em março de 2016 mostra alguns dos 

números dos serviços de streaming comparados aos de TV paga tradicional: 
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Gráfico 1 – Serviços de TV/Vídeo Pagos 

 

Fonte: NIELSEN, 2016 

 

Os serviços de streaming de áudio e vídeo se beneficiaram do avanço das 

conexões e da facilidade para acessar a internet, tanto pelo computador como por 

plataformas móveis e se transformaram na “salvação” da indústria, observando que 

oferecem serviços com uma vasta biblioteca e com um preço extremamente 

competitivo. O preço de assinatura mensal de um serviço de streaming é muito mais 

em conta do que comprar uma cópia de um filme ou assinar à TV a cabo (Dixon, 

2013). 

No streaming as informações não são armazenadas no computador do 

usuário, a mídia é reproduzida conforme os dados são transmitidos por “stream”. 

Esse tipo de serviço permite que o usuário reproduza o conteúdo sem o 

download por meio de uma assinatura mensal, ou seja, sem violar os direitos 

autorais do conteúdo. 

A história do streaming online começa em 1995, quando a ESPN transmitiu 

ao vivo um jogo de baseball entre os Seattle Mariners e os New York Yankees. A 

transmissão foi feita em forma de rádio usando tecnologia de ponta, fornecida pela 

startup de Seattle chamada progressive networks, que mais tarde mudaria seu nome 

para Real Networks. O evento foi a primeira transmissão por streaming online do 

mundo (THE GUARDIAN, 2013). 

Anos depois, surgiram novas tecnologias, principalmente devido ao embate 

entre a Real Networks e a Microsoft, utilizando a tecnologia Windows Media. A Apple 

também entrou no mercado de streaming com o Quicktime, que mais tarde seria 

amplamente utilizado por websites, junto com as outras tecnologias. A utilização 
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dessas tecnologias por diferentes websites fez com que os usuários tivessem que 

possuir as três aplicações em seu computador para a utilização de streaming. A 

necessidade de uma aplicação única de reprodução de vídeos fez com que o adobe 

flash player, no ano de 2002, se tornasse a aplicação de streaming mais bem-

sucedida. Os fatores que levaram à adoção do Flash Player em larga escala foram a 

versatilidade que a aplicação apresentava, pois era possível não apenas executar 

vídeos online como também jogos online, a compatibilidade multi-plataforma e a 

facilidade de uso de um software livre (THE GUARDIAN, 2013). 

O mercado de streaming conta com uma gama enorme de conteúdo, que vai 

desde filmes e séries consagradas até conteúdo dedicado ao público cult, o nicho de 

mercado explorado por essas empresas surgiu da possibilidade e necessidade de 

inovação ao atender um público com acesso facilitado ao conteúdo, contexto 

explicado pelo conceito da cauda longa (ANDERSON, 2006). Esse conceito baseia-

se no argumento de que, com a internet, os mercados de nichos iriam crescer com o 

fácil acesso ao conteúdo, desfazendo o modelo de consumo tradicional onde muitos 

produtos não chegaram às lojas pelo espaço físico finito. Com o “espaço ilimitado” 

proporcionado pela internet o mercado de nicho se transforma em um mercado tão 

relevante quanto o dos produtos de massa. 

Transformações, possibilidades de mercado e números referentes ao 

crescimento e à liquidez demonstram que a bola da vez, principalmente no Brasil, 

realmente é o serviço de streaming e, avaliando os presentes estudos sobre o 

assunto no país, pode-se notar que não existem muitas definições quanto ao 

comportamento dos usuários do serviço.  

O comportamento do consumidor (SOLOMON, 2013) é definido por aspectos 

demográficos e psicográficos que respectivamente representam a sociedade, o 

ambiente onde o indivíduo está localizado e as peculiaridades individuais de cada 

um, como estilo de vida e personalidade. Assim, este estudo procura mensurar e 

definir os aspectos que podem exercer influência no comportamento de escolha dos 

usuários dentro de tais plataformas.  
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

As novas tecnologias estão modificando as maneiras de como o consumidor 

decide sobre qual e que tipo de produto irá consumir. Observando essa tendência, o 

objetivo deste trabalho é explorar, com base em teorias sobre influências e regras na 

tomada de decisão do consumidor, como ele realiza a escolha de séries dentro de 

uma plataforma de streaming e seu comportamento de consumo ditado pelas 

influências.  Sendo assim, define-se o problema de pesquisa: 

Quais são os diferentes perfis de consumidores de streaming de vídeo, 

considerando os fatores que influenciam a seleção de títulos a assistir?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo do presente estudo é verificar quais são os perfis de consumidores 

de streamings de vídeos e quais são os principais fatores que influenciam a seleção 

de títulos de filmes e séries destes consumidores nestas plataformas. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Verificar a influência de grupos de referência na escolha de títulos em 

streamings de vídeo;  

b) Verificar a influência de cibermediadores na seleção de títulos em 

streamings de vídeo;  

c) Verificar a influência de atalhos mentais e regras de decisão na seleção 

de títulos em streamings de vídeo; 

d) Delinear os perfis de consumidores de streamings de vídeos com base 

nos fatores que influenciam suas escolhas de filmes e séries. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS 

1.3.1 Justificativa prática  

O significado da expressão ‘assistir televisão’ vem mudando e o consumidor 

quer estar cada vez mais no controle do que, quando e onde assistir. 

As plataformas de streaming de vídeos estão mais presentes na vida dos 

brasileiros. Segundo estudo divulgado pela Nielsen Consultoria em 2016, sete em 

cada dez brasileiros afirmam consumir programação on demand. Em paralelo a isso 

23% dos entrevistados afirmaram que já consomem este conteúdo através de sites 

de streaming. O Brasil é o segundo país da américa latina, ficando atrás apenas do 

Chile, com maior propensão à adesão de serviços de streaming on demand em 

detrimento do tradicional modelo da televisão paga (NIELSEN, 2016). 

Estima-se que a Netflix, principal player deste mercado, tenha uma base de 

quatro milhões de assinantes no Brasil (ÉPOCA, 2016), o que já representa um 

quinto da base de assinantes de tv paga que é de aproximadamente 20 milhões 

(ABTA - Associação Brasileira de Televisão por assinatura), conquistados em 

apenas cinco anos de operação da Netflix no país. 

A dificuldade de achar conteúdo na televisão tradicional é um dos principais 

fatores que contribuem para a popularidade dos serviços de streaming de vídeo. Um 

levantamento mundial realizado pela Ericsson Consultoria, em setembro de 2015, 

com 22 mil entrevistados mostra que 51% destes sentem dificuldade para encontrar 

algo para assistir na televisão linear pelo menos uma vez ao dia. 62% do público na 

faixa de 25 a 34 anos relatou enfrentar a mesma dificuldade. 

 Entender os hábitos do consumidor e os diferentes segmentos de mercado e 

desenvolver mensagens e produtos especializados para estes grupos é fundamental 

(SOLOMON, 2011), por isso tanto as plataformas de streaming de vídeo quanto as 

produtoras de conteúdo da televisão tradicional, devem estar atentas aos desejos e 

necessidades de seus usuários e telespectadores visando entregar o conteúdo de 

forma personalizada para cada perfil de consumidor. 

 O mercado brasileiro vem se movimentando no sentido de acompanhar estas 

mudanças e atender este consumidor cada vez mais conectado que vê nas 

plataformas de streaming de vídeo uma forma mais flexível, prática e barata para 

assistir filmes e séries. Importantes redes de televisão do país como a Rede Globo 
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de Televisão e o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) lançaram suas plataformas 

online, com aplicativos para Android e IOS, permitindo que os usuários assistam 

conteúdo que é transmitido para televisão. 

 

1.3.2 Justificativa teórica  

Apesar das justificativas práticas e dados de aplicação mercadológica 

apresentados nesta pesquisa ainda há pouco conteúdo literário e estudos focados 

em entender fatores que influenciam a seleção e consumo de vídeos em plataformas 

de streaming de vídeo. 

Alguns autores (SCHINDLER; BICKART, 2012; CUNNINGHAM; NICHOLS, 

2008) pesquisaram a influência de reviews na localização e seleção de vídeos 

online. Outros (HOSTLER; YOON; GUO; GUIMARAES; FORGIONNE, 2011) 

testaram a efetividade de AR’s - agentes de recomendação - em ambientes online e 

o impacto deste artifício na experiência de compra. O fenômeno dos vídeos via 

streaming e seus impactos em relação ao modelo tradicional de televisão foi 

estudado (CHA; 2013), trazendo insights sobre a relação das gerações Y e X com as 

plataformas de streaming de vídeos e como a migração para este novo meio é 

conciliada com o modelo tradicional de televisão. 

 Mesmo que todos estudem o fenômeno dos streamings de vídeo, nenhum 

deles se aprofunda em entender os hábitos dos diferentes perfis de consumidor ao 

utilizar as plataformas desse serviço. 

Este estudo visa acrescentar informação à base de conhecimento do segmento 

mercadológico de streamings de vídeo e fomentar a posterior aplicação destes 

conceitos na tomada de decisão de marketing. 

 

2 REVISÃO LITERÁRIA 

Para explorar o tema da tomada de decisão e influências no consumo, 

visando obter subsídios para a pesquisa sobre o comportamento relativo ao serviço 

de vídeo via streaming, foi elaborada uma análise de teorias de diversos autores das 

áreas em estudo. Será apresentado também o mercado de streaming e sua 

evolução histórica. 
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Este capítulo propõe uma análise de conteúdo sobre os autores e o mercado 

em estudo, nele será apresentado o mercado de streaming, desde a origem da 

internet até os dias de hoje e, em seguida, serão abordados conceitos referentes ao 

processo decisório e os fatores que podem exercer influência sobre o mesmo. 

  

2.1 INTERNET 

A criação da internet vem com a guerra fria, em meados da década de 60. O 

surgimento da internet está conectado ao desenvolvimento da ARPANET através de 

pesquisa promovida pela ARPA. Criada durante a disputa com a União Soviética 

para desenvolver uma rede que pudesse sobreviver a destruição de qualquer 

computador que estivesse ligado a ela, a ARPANET começou a operar no ano de 

1969. Durante a década de 70 foi criado o correio eletrônico. Alguns anos após este 

ser criado, foi possível, através de uma aplicação, a utilização dos e-mails de forma 

ordenada. No final da década de 1970 Vinton Cerf e Robert Kahn desenvolveram o 

protocolo TCP/IP que possibilita a interconexão de redes de diversos computadores 

(ABREU, 2014). 

A internet começou a se popularizar e a alcançar a população em geral à 

partir do desenvolvimento da WWW, do protocolo HTTP e do HTML no ano de 1990, 

por Tim Bernes-Lee, que permitiu a criação de sites visualmente atraentes. Durante 

toda a década de 90 ocorreu o marco de expansão da internet, nela surgiram os 

navegadores, como por exemplo o Netscape e o Internet Explorer. Ambos facilitam o 

acesso a internet e contribuíram diretamente para a popularização desta. A partir 

desse momento a internet começou a ser utilizada de diversas formas, pessoas a 

utilizavam para aprender, ler notícias, procurar empregos e para a comunicação com 

outros utilizadores através de e-mail, chat e diversos softwares destinados a esse 

fim (ABREU, 2014). 

A página WWW poderia fornecer todo tipo de arquivo: imagens, sons, textos e 

vídeos. Isso contribuiu diretamente para a disseminação desses arquivos de mídia 

na internet, fazendo com que sites reproduzissem esse conteúdo para  visualização 

online (ABREU, 2014). 

Em pouco tempo a velocidade da conexão dos internautas aumentou, os 

meios de comunicação na internet vislumbraram uma gama enorme de 
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possibilidades, sites de notícia podiam reproduzir vídeos online a 30 frames por 

segundo sem que fosse necessário um tempo grande para que o mesmo carregasse 

e trafegar volumes maiores de informação. Esse aumento da velocidade da conexão 

e as novas formas de utilização de multimídia online permitiram a criação de novas 

plataformas e formas de interação, um dos maiores exemplos dessa “revolução” é o 

Youtube, que pode ser considerado como o maior impulsionador do uso de vídeo 

online e streaming no mundo. 

O Youtube surgiu em fevereiro de 2005, uma época onde já existiam sites de 

vídeo online, porém o inconveniente que se tinha em compartilhar os vídeos de 

forma simples e prática sem mexer em formatos, codecs e outras opções, fez com 

que Chad Hurley e Steve Chen pensassem em uma forma mais fácil de compartilhar 

vídeos. “Estávamos em um jantar em janeiro de 2005, onde fizemos arquivos 

digitais. No dia seguinte, não conseguíamos enviá-los por e-mail e demoramos muito 

para colocá-los na internet. Pensamos que deveria haver uma forma mais fácil de 

fazer isso”, afirmou Hurley (FORTUNE, 2006). 

Cerca de 20 meses após a sua criação, o Youtube foi comprado pela Google 

pelo valor de US$ 1,65 bilhão. Após a compra, o Youtube teve tamanha evolução 

que alterou completamente a percepção quanto às possibilidades econômicas e 

sociais do uso do vídeo na internet e se tornou referência quanto ao assunto. 

Atualmente o Youtube conta tem mais de um bilhão de usuários, está presente em 

mais de 88 países com versões locais e em 76 idiomas. Para a reprodução de 

vídeos, o Youtube utiliza as tecnologias flash player e HTML 5, sendo a primeira 

uma tecnologia mais antiga que, aos poucos, vem sendo aposentada. Utilizando o 

Flash Player, o Youtube fez com que assistir vídeos na internet se tornasse mais 

rápido, devido à compressão que os vídeos sofriam, reduzindo seu tamanho total. A 

forma de reprodução de vídeos definiu uma tendência nos modelos de utilização de 

vídeo online nos dias atuais, sendo base para serviços de streaming mais novos e 

com diferentes modelos de negócio (BURGESS E GREEN, 2009). 

A internet permite que aplicativos, filmes, jogos, músicas e outros tipo de 

mídia sejam transferidos de um computador para outro sem a necessidade de uma 

mídia física. Popularmente o compartilhamento de conteúdo online sem autorização 

comumente é feito através de downloads de sites e através de compartilhamento 

P2P, onde um computador transmite dados diretamente até o outro, sem a 

necessidade de hospedar o arquivo online.  



 
 

23 

O impacto do compartilhamento de conteúdo online sem autorização afetou 

diretamente a indústria. Esse tipo de compartilhamento não pode ser comparado 

com a pirataria de tempos atrás, ele detém expansão extremamente rápida e de 

difícil controle por aqueles que detém os direitos de conteúdo. 

 

2.2 MERCADO DE STREAMINGS 

Existem diversos players no mercado de Streaming de vídeos, com variadas 

propostas de conteúdo como por exemplo a Netflix, que surgiu no ano de 1997, com 

um serviço de entrega de DVD’s pelo correio por assinatura mensal que durou até 

meados de 2007, dando espaço para o serviço de vídeos por streaming. A empresa 

é a líder no segmento com cerca de 83 milhões de assinantes em mais de 190 

países (NETFLIX, 2016). Outro serviço extremamente popular é o HBO Now, que 

permite que qualquer pessoa assista aos conteúdos exclusivos do canal apenas 

assinando o serviço, sem a necessidade de ter o canal por assinatura tradicional 

(BAUMGARTNER, 2015).  

Alguns players com propostas diferentes são: O Hulu, um site de Vídeo on 

Demand gratuito lançado no ano de 2007, onde os usuários podem escolher entre 

diversos tipos de vídeo: filmes, shows, videoclipes, etc (KRAMER, 2009) e o Amazon 

Vídeo, serviço de streaming da Amazon que estreou em setembro de 2006, com 

filmes e programas de TV disponíveis para membros do amazon prime e em 2013 

começou a produzir conteúdo exclusivo que só podem ser assistidos online 

(SWENEY, 2014). Dentre os players, um representante nacional é o Looke, serviço 

de streaming online que também possui a opção de aluguel individual de filmes e 

começou sua operação no ano de 2015 (LOOKE, 2016). 

 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Unindo variadas teorias e autores da temática do comportamento do 

consumidor, definido por Blackwell et al (2005, p. 6) como “atividades com que as 

pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e dispõem de produtos e serviços”, 

estes que irão satisfazer suas necessidades e desejos (MEDEIROS; CRUZ, 2006), 
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este item visa apresentar fatores comportamentais que irão corroborar nas respostas 

aos objetivos geral e específicos deste trabalho. 

2.3.1 Avaliação de alternativas e processo de seleção 

Quando o consumidor faz uma compra ele está respondendo a algum 

problema previamente identificado, a partir desta identificação este consumidor 

segue uma série de passos que passam pela busca de informações, avaliação das 

alternativas até a escolha do produto (SOLOMON, 2011). A tomada de decisão 

ocorre de formas diversas e pode variar entre decisões simples e complexas. 

O modelo representado na figura 1 descreve as quatro áreas básicas do 

processo de avaliação de alternativas e seleção (HAWKINS; MOTHERSBAUG, 

2011), são elas (1) processos que os consumidores usam para escolher entre 

alternativas, (2) natureza e característica dos critérios de avaliação (benefícios que o 

produto deveria proporcionar), a (3) habilidade dos consumidores de julgar a 

performance dos produtos com base nos critérios de avaliação e por fim, as (4) 

regras de decisão que os consumidores usam para selecionar uma alternativa entre 

as opções consideradas. 

 

Figura 1 - Fluxo de avaliação de alternativa e processo de seleção 

 

Fonte: Adaptado de HAWKINS; MOTHERSBAUGH, 2011 

 

 

Muitas das decisões dos consumidores não têm envolvimento com 

comparação de marcas ou características. Em vez disso, são baseadas em 

respostas emocionais ou impressões gerais sobre a marca (HAWKINS; 

MOTHERSBAUG, 2011). As alternativas que já são conhecidas pelo consumidor 

formam o conjunto evocado, ao afunilar estas alternativas deixando apenas as que 
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de fato considera escolher obtém-se o conjunto de consideração (SOLOMON, 

2011). Quando existem avaliações prévias, os consumidores podem considerar suas 

alternativas com base na favorabilidade de suas avaliações sobre cada uma 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005).  

 

 

 Para diversas decisões, nem sempre os consumidores fazem escolhas 

racionais, em vez disso eles recorrem a um processo apropriado para a decisão a 

ser tomada. Os principais processos de escolha entre alternativas são (1) escolha 

afetiva, (2) escolha baseada na atitude e (3) escolha baseada no atributo, 

combinações entre eles podem ser usadas em uma única decisão (HAWKINS; 

MOTHERSBAUG, 2011).  

2.3.2 Escolha Afetiva 

A avaliação dos produtos geralmente é focada no modo que farão os 

consumidores se sentirem quando utilizados.  

Os consumidores costumam avaliar os produtos que compram com base no 

modo que tais aquisições os farão se sentirem quando utilizadas. Estas decisões, 

que tem fundação afetiva, podem utilizar regras ou heurísticas pré-formatadas 

(HAWKINS; MOTHERSBAUG, 2011). 

Os consumidores avaliam o sentimento proveniente do uso de determinado 

produto e, dependendo do envolvimento com a compra, a decisão pode ser tomada 

amplamente ou complemente baseada nesses sentimentos esperados. O uso da 

escolha afetiva é influenciado por motivos subjacentes. Um modelo comum para 

análise destes motivos é o de Motivações Consumatórias versus Motivações 

Instrumentais. Motivos subjacentes influenciam o uso da escolha afetiva, um modelo 

de análise é o de motivações Consumatórias vs instrumentais.  

As motivações consumatórias constituem comportamentos que são 

intrinsecamente recompensadores ao indivíduo envolvido, enquanto que as 

motivações Instrumentais ativam comportamentos designados ao atingimento de um 

segundo objetivo. A Escolha afetiva é mais frequente quando a motivação 

subjacente é consumatória do que quando é instrumental (HAWKINS; 

MOTHERSBAUG, 2011). 
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O foco regulatório também tem impacto sobre a escolha afetiva, que se torna 

mais provável quando este foco do consumidor está voltado à promoção 

(aspirações, esperanças, crescimentos) do que à prevenção como segurança e 

manutenção de um determinado status (HAWKINS; MOTHERSBAUG, 2011).  

2.3.3 Escolha baseada em atributos 

A escolha baseada em atributos tem como premissa o conhecimento de 

atributos específicos no momento da tomada de decisão e envolve a comparação de 

atributos entre as opções (HAWKINS; MOTHERSBAUG, 2011). 

Este modelo de escolha exige um maior esforço, pois é necessário que o 

indivíduo reúna informação competente a cada produto uma vez que seus atributos 

possam ser comparados entre sí de forma a obter-se uma solução satisfatória. 

Quanto maior for a motivação para se fazer uma boa decisão, maior será a 

probabilidade de que o consumidor vá usar a comparação entre atributos 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005). O valor do item que será adquirido e o 

receio em se fazer uma má decisão, aliado ao seu risco percebido, costuma elevar a 

motivação de uma pesquisa mais ampla antes da tomada de decisão. Ao se deparar 

com alguma escolha em que as opções apresentem grandes similaridades em seus 

atributos, o comprador irá utilizar atributos determinantes, que têm peso maior para 

sua decisão (SOLOMON, 2011). 

Para decisões baseadas na comparação de atributos, os consumidores 

podem utilizar limites, que são uma “restrição ou requisitos para uma performance 

aceitável” (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, Pg. 122) e contam com sinais, 

“atributos de produto utilizados para inferir atributos de outros produtos” quando 

julgam a performance de um produto (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005, Pg. 

122). 

2.3.4 Escolha baseada na atitude 

Escolha baseada na atitude envolve o uso de atitudes gerais, impressões 

sumarizadas, intuições ou heurísticas, não há comparação de atributos no momento 

da seleção da alternativa. Pode haver combinação dos modelos de escolha baseada 

em atributos e atitude na formação de conjuntos evocados, ou de consideração 

(HAWKINS; MOTHERSBAUG, 2011). 
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Fatores como motivação, disponibilidade de informação e fatores situacionais 

interagem determinando qual processo de escolha será utilizado. Quanto maior a 

motivação para tomar uma decisão ideal, maior é a chance de o caminho a ser 

escolhido seja o da seleção baseada em atributos. Em geral, a importância de fazer 

uma decisão ideal aumenta com o valor do item e resultados de uma má decisão 

sendo considerados (HAWKINS; MOTHERSBAUG, 2011). 

 

2.4 FATORES DE INFLUÊNCIA NA AVALIAÇÃO DE ATRIBUTOS 

Neste item serão abordados alguns dos fatores que influenciam a avaliação e 

seleção de alternativas pelos consumidores, nele serão apresentadas diferentes 

visões teóricas sobre a influência de cibermediadores, heurísticas e grupos de 

referência nas escolhas dos indivíduos. 

2.4.1 Cibermediadores 

A internet mudou drasticamente o comportamento do consumidor facilitando a 

busca, comparação e acesso a produtos e serviços que num momento prévio tinham 

um custo de busca muito maior para o consumidor (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2005). Num momento onde a informação é abundante um novo obstáculo 

está sendo formado perante os consumidores que é o de delimitar alternativas no 

universo informacional da internet (SOLOMON, 2011). 

A fim de auxiliar este processo de delimitação de alternativas os 

cibermediadores que são diretórios, portais, fóruns, grupos de usuários na internet 

que funcionam como intermediários, auxiliando a filtragem e organização de 

informações como precificação, avaliações e recomendações online de forma que os 

seus usuários tenham a possibilidade de encontrar e avaliar as alternativas de forma 

mais eficiente (SOLOMON, 2011). 

Grandes varejistas e plataformas online se utilizam de AR’s (agentes de 

recomendação) ou como define Solomon (2011), agentes inteligentes, que são 

programas sofisticados baseados em tecnologia de filtragem colaborativa e visam 

conhecer o histórico do comportamento de buscas do usuário com o intuito de 

oferecer novos produtos ou opções complementares. Estes agentes também são 
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conhecidos como algoritmos. Plataformas de streaming de vídeo como o Netflix, o 

Amazon Prime e o HBO GO fazem uso dessa, que se tornou uma das ferramentas 

mais estratégica desse segmento de mercado, auxiliando no aumento da efetividade 

da busca, promoção dos títulos e satisfação dos usuários com as plataformas 

(HOSTLER; YOON; GUO; GUIMARAES; FORGIONNE, 2011). 

2.4.2 Heurísticas 

Durante a tomada de decisão, as pessoas tendem a procurar por informações 

ou alguma espécie de referência que faça com que tal processo seja otimizado, tudo 

para que o processo de decisão seja feito de forma rápida (KAHNEMAN; TVERSKY, 

1974). 

Segundo Kahneman (2012, p. 127) “A definição técnica de heurística é um 

procedimento simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que 

geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra vem da mesma raiz que 

heureca. ” 

A heurística simplifica questões que, em teorias envolveriam um processo 

mais complexo de pensamento, transformando as decisões em processos intuitivos 

onde surgem as perguntas heurísticas, perguntas mais simples que substituem uma 

pergunta-alvo (KAHNEMAN, 2012). 

 

Quadro 1 - Pergunta-alvo e Pergunta heurística 

Pergunta-alvo Pergunta heurística 

Até que ponto você contribuiria para 
salvar espécies em risco de 
extinção? 

Até que ponto me emociono quando 
penso em golfinhos morrendo? 

Qual será a popularidade do 
presidente daqui a seis meses? 

Qual é a popularidade do presidente 
neste momento? 

O quanto você está feliz com sua 
vida atualmente? 

Qual é meu humor neste exato 
momento? 

Fonte: KAHNEMAN, 2012 

 

Outra definição de heurística é a de Solomon (2011), “Especialmente quando 

a solução limitada de problema ocorre antes de a escolha ser feita, os consumidores 

tendem a depender da heurística, ou regra mentais que levam a uma solução 

rápida”  
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Kahneman e Tversky (1974) identificaram três tipos de heurísticas, 

posteriormente Kahneman (2012) identificou outra importante heurística, a heurística 

do afeto. 

2.4.2.1 Heurística de Disponibilidade 

As impressões de um indivíduo são afetadas pela facilidade com que 

ocorrências relacionadas a elas vêm a sua mente. As pessoas tendem a julgar a 

probabilidade da ocorrência de dois eventos pela força de ligação associativa entre 

eles, ou seja, associações fortes tendem a ser avaliadas como tendo ocorrido 

frequentemente juntas. 

Eventos que ocorrem com maior frequência são recordados mais facilmente 

do que aqueles menos frequentes. 

2.4.2.2 Heurística de Ancoragem 

Na ancoragem as pessoas tomam como referência uma informação 

previamente assimilada como referência para realizar uma estimativa ou tomada de 

decisão em uma situação desconhecida (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). 

A heurística de ancoragem funciona como uma estratégia para estimar 

quantidades que são consideradas incertas que pode ser feita à partir de sugestões, 

que evoca evidências compatíveis com a situação ou por ajuste, onde baseia-se em 

um número para ajustar a estimativa. 

2.4.2.3 Heurística de Representatividade 

A representatividade se dá pela identificação de padrões pelas pessoas. Elas 

podem, por exemplo, fazer um julgamento baseado em um estereótipo. Em uma 

ocasião onde é apresentado um rapaz como um músico, a probabilidade de que ele 

realmente seja um músico é avaliada segundo o grau de representatividade do 

estereótipo de um músico. 

2.4.2.4 Heurística do Afeto 

Kahneman (2012), baseado na proposta de Paul Slovic sobre a heurística do 

afeto, definiu a mesma como uma heurística onde suas simpatias e antipatias 
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definem suas crenças. Em suma, essas heurísticas são baseadas no que as 

pessoas definem como bom ou ruim baseando-se em experiências. 

“A dominância de conclusões sobre argumentos é mais pronunciada quando 

há emoções envolvidas”(KAHNEMAN 2012 p. 131). 

2.4.3 Regras de decisão 

Os consumidores utilizam regras de decisão para escolher entre alternativas, 

estas regras muitas vezes são representações de processos não-conscientes ou de 

baixo esforço mental (HAWKINS; MOTHERSBAUG, 2011), as regras de decisão 

podem ser divididas em duas categorias: compensatórias e não compensatórias. 

2.4.3.1 Regras de decisão não compensatórias 

Quando as regras de decisão são não compensatórias são utilizados atalhos 

para escolha, o que significa que uma opção de produto com uma baixa posição em 

um atributo, quando em comparação com outra, não consegue compensar essa 

posição sendo melhor em um outro atributo (SOLOMON, 2011).  

Dentre as regras não compensatórias, a Lexicográfica se caracteriza quando 

o consumidor cria uma hierarquia de atributos e visa selecionar a opção que é 

melhor no atributo mais importante, caso ela considere duas ou mais opções como 

sendo igualmente satisfatórias naquele atributo, então ela as compara no segundo 

atributo mais importante. Esse processo de seleção continua até que haja 

desempate (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2005). 

Outro tipo importante deste grupo é a regra de eliminação por aspectos, onde 

o comprador avalia as opções quanto ao atributo mais importante, impondo atalhos 

específicos (SOLOMON, 2011), para isso é necessário que o mesmo crie um 

ranking com os critérios de avaliação em termos de relevância e os vá aplicando 

conforme faz a comparação entre as opções (HAWKINS; MOTHERSBAUG, 2011). 

No caso da Regra conjuntiva, outro modelo não compensatório, uma opção 

será escolhida se satisfizer todos os atalhos e o fracasso em atingir um deles 

significará a sua rejeição (SOLOMON, 2011). Se nenhuma das opções satisfizer 

todos os atalhos, o comprador poderá postergar sua escolha, mudar a regra de 

decisão ou modificar os atalhos escolhidos. Esta regra geralmente é utilizada para 
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reduzir o universo de opções e facilitar a análise de informação e tomada de decisão 

(HAWKINS; MOTHERSBAUG, 2011). 

2.4.3.2 Regras de decisão compensatórias 

As regras de decisão Regras de decisão compensatórias dão ao produto a 

chance de compensar suas falhas (SOLOMON, 2011). Os consumidores que 

empregam essas regras tendem a se envolver mais na seleção, e dessa forma, a 

desejar fazer um esforço para considerar todo o panorama de maneira mais precisa. 

O primeiro modelo de regra de Regra de decisão compensatória é a Aditiva 

Simples, que se caracteriza quando o consumidor simplesmente escolhe a 

alternativa que tem o maior número de atributos positivos segundo sua avaliação. É 

comum que esta escolha ocorra quando sua habilidade ou motivação para processar 

informações é limitada ou está desgastada (SOLOMON, 2011). 

Já o segundo modelo, a Regra Aditiva Ponderada apresenta maior 

complexidade. Quando usa essa regra o consumidor também leva em conta a 

importância relativa de atributos com classificação positiva, essencialmente 

multiplicando as classificações da marca por peso de importância (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2009). 

2.4.4 Grupos de Referência 

É impossível entender o comportamento humano sem levar em conta os 

papéis que os grupos sociais representam na decisão e na vida das pessoas. Estes 

grupos sociais incluem família, amigos, colegas de trabalho, de faculdade e todos os 

que estão dentro do convívio social de um indivíduo. A maioria de nossas atividades 

diárias envolvem direta/indiretamente tais grupos (LEVINE, MORELAND; 2008).  

O ser humano é afetado e tem relação direta com diferentes grupos, porém, 

em determinados momentos, este se envolve com um grupo específico, denominado 

grupo de referência. Um grupo de referência pode ser definido como um guia 

comportamental para um indivíduo em situações específicas, é um grupo no qual, 

baseado em suas perspectivas e valores, extrai-se traços que afetam ou influenciam 

o comportamento. Além daqueles que convivem diretamente com um indivíduo, os 

grupos de referência podem ser formados por indivíduos como celebridades, atletas 
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e também por indivíduos semelhantes, com afinidades musicais, politicas, culturais e 

esportivas (BLACKWELL; MINIARD E ENGEL; 2009). 

Os grupos de referência mudam conforme a situação em que o indivíduo se 

encontra, entretanto, este sempre utiliza um grupo como a referência primária em 

qualquer situação (HAWKINS; MOTHERSBAUGH, 2008). 

Os grupos de referência podem ser compostos por membros da mesma 

classe social, subcultura ou outras. Existem diversos tipos de grupos de referência e 

todos eles possuem características distintivas (PETER; OLSON, 2009). 

2.4.4.1 Tipos de grupos de referência 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2009) os grupos de Referência podem ser 

separados em 5 tipos: 

 

Quadro 2 – Tipos de Grupos de referência 

Tipo de Grupos de Referência 

Primários/Secundários 

Formais/Informais 

Associação Formal 

Aspiracionais 

Virtuais 
Fonte: Adaptado de Peter e Olson (2009) 

 

As maiores influências sobre o comportamento e as decisões que um 

indivíduo toma, vêm de Grupos primários, tais grupos exercem interação tão íntima a 

ponto de facilitar as interações de seus membros. Grupos secundários tem interação 

mais esporádica e não exercem tanta influência sobre o indivíduo (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2009) 

Grupos formais possuem uma estrutura definida e possuem regulamentos 

para tornar-se membro, diferente dos Grupos informais que, apesar de terem certa 

“estrutura”, são baseados em amizades e em interesses em comum (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2009) 

Na Associação formal Indivíduos são reconhecidos como membro formal de 

um grupo, ou seja, atingiram um status de aceitação pelo grupo. Com a evolução da 

internet, as associações formais virtuais cresceram com as salas de bate-papo e as 

redes sociais (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2009) 
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Nos Grupos Aspiracionais Indivíduos que desejam se associar ou adotar 

normas, valores e comportamentos de pessoas ou grupos com aspirações comuns 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2009) 

Existem grupos com os quais o indivíduo tenta evitar associação, conhecidos 

como Dissociativos. Ocorre comumente quando uma pessoa muda de 

comportamento ou classe social. Ao se dissociar de um grupo, o indivíduo acaba se 

associando a outro grupo de referência (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2009) 

A internet criou uma nova forma de grupo de referência, os Grupos virtuais. 

Esses grupos se baseiam em comunidades virtuais, com conjuntos de relações 

sociais entre os pertencentes. O número de informações trocadas nesses grupos é 

muito maior, tendo em vista que os membros não se veem frente a frente e se 

sentem mais confortáveis em falar sobre assuntos que não abordariam 

pessoalmente (BLACKWELL, MINIARD E ENGEL; 2008) 

 

2.4.4.2 Tipos de influências dos Grupos de referência 

As influências exercidas pelos grupos de referência se dão sobre três formas: 

informacionais, normativas e de identificação ou expressão de valor. 

Influências informacionais ocorrem quando um indivíduo se baseia em 

comportamentos e opiniões de membros de um grupo de referência e as utiliza 

como informação útil (HAWKINS E MOTHERSBAUGH, 2008). Os indivíduos levam 

em consideração as recomendações e as experiências de tais pessoas como um 

“argumento” para a escolha de um produto (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2009). 

Portanto, essa influência é baseada na similaridade do indivíduo com os membros 

de um grupo ou no conhecimento que os mesmos têm sobre determinado assunto 

(HAWKINS E MOTHERSBAUGH, 2008). As informações transmitidas pelo grupo 

podem ser passadas ao indivíduo por meio de interação direta: verbal ou por 

demonstração (PETER E OLSON; 2009).  

A Influência normativa, que também pode ser chamada de influência utilitária, 

ocorre quando um indivíduo atende às expectativas de um grupo para ser 

recompensado ou evitar uma punição (HAWKINS,MOTHERSBAUGH, 2008). As 

punições e as recompensas podem ser psicológicas ou tangíveis (PETER E 

OLSON; 2009).  
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Para atender às expectativas, o indivíduo tende a modificar seu 

comportamento, a forma de vestir ou a marca de roupa que usa. O indivíduo sobre 

influência normativa de um grupo busca a conformidade (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2009). Esse tipo de influência é mais forte quando o indivíduo possui laços 

mais fortes com um grupo e este exerce uma grande influência social sobre ele 

(HAWKINS; MOTHERSBAUGH; 2008). 

A influência de identificação também pode ser chamada de influência de 

expressão de valor, ocorre quando um indivíduo internaliza os valores, normas e 

atitude de um determinado grupo. O indivíduo se comporta com uma maneira similar 

aos valores expressados pelo grupo, pois os seus valores e os do grupo são os 

mesmos.  Portanto, esse tipo de influẽncia não é imposta ao indivíduo pelo grupo, 

tendo em vista que o mesmo acredita que, ao se comportar de maneira igual, ele vê 

a identificação como uma relação recíproca (HAWKINS; MOTHERSBAUGH, 2008). 

2.4.4.3 Influência dos grupos de referência sobre marcas e produtos 

A influência dos grupos de referência sobre produtos ou marcas pode variar 

para cada situação. Bearden e Etzel (1982 p. 184), associação a variação da 

influência de um grupo sobre um produto ou marca em duas dimensões.  

A primeira se refere a até que ponto um produto pode ser considerado como 

necessário ou supérfluo. O produto que é considerado como necessário é 

consumido praticamente por qualquer indivíduo, já um supérfluo é consumido por 

indivíduos pertencentes a um grupo específico.  

A segunda dimensão refere-se em até que ponto um produto é conhecido por 

outras pessoas, dessa definição surgem dois conceitos: bem de uso público e de 

uso privado. O de uso público é aquele que as pessoas sabem que um indivíduo 

utiliza ou consome e sabem, por exemplo, qual a sua marca. O bem de uso privado 

é utilizado sem que outras pessoas saibam, geralmente são produtos utilizados em 

casa ou reservadamente. 
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Figura 2 -  Combinação das dimensões público-privada e necessidade-supérfluo com a 
decisão de compra de produtos e marcas 

 

Fonte: Adaptado de Bearden e Etzel (1982 p. 185) 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão apresentados e explicados os procedimentos 

metodológicos utilizados no trabalho para responder aos objetivos propostos e, em 

seguida, será descrita a estrutura da pesquisa, explicando o método e os 

procedimentos de coleta de dados aplicados.  

3.1 PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

O estudo foi dividido em duas etapas: Uma primeira fase exploratória incluiu a 

realização de entrevistas diretas em profundidade (n=12, sendo 6 mulheres e 6 

homens) com o intuito de descobrir percepções mais profundas dos entrevistados 

(MALHOTRA, 2005) acerca dos fatores que os influenciam na escolha de filmes e 

séries em plataformas de streaming de vídeos. 

A Pesquisa qualitativa caracteriza-se “uma metodologia de pesquisa não 

estruturada, exploratória, baseada em pequenas amostras, que proporciona insights 

e compreensão do contexto do problema” (MALHOTRA, 2001, p. 155). 

Com o objetivo de identificar os fatores de influência, informações sobre os 

hábitos de consumo e plataformas utilizadas fora elaborado um roteiro com 11 

perguntas para a condução das entrevistas, as quais foram realizadas através da 

abordagem direta, onde o objetivo foi revelado aos entrevistados (MALHOTRA, 

2005). 

A amostra foi não-probabilística por conveniência, ou seja, a seleção da 

amostra se dá pelo pesquisador por que são acessíveis ou se encontram no lugar 

certo e no momento certo (MALHOTRA, 2006). A partir do roteiro de perguntas 

abertas e com o auxílio de um gravador de áudio foram conduzidas as entrevistas. 

Os entrevistados foram selecionados por conveniência e as entrevistas ocorreram 

em locais privados, apenas com a presença de entrevistador e entrevistado. As 

entrevistas foram realizadas com o intuito de melhor compreender os hábitos de 

consumo dos usuários de streaming de vídeos e ocorreram entre os dias 31 de 

agosto de 2016 e 15 de setembro de 2016. 

Foi realizada a transcrição dos relatos dos entrevistados e realizada uma 

breve análise de conteúdo que é “um conjunto de técnicas de análise das 
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comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 1977) acerca dos principais 

pontos levantados. As informações coletadas serviram como base para a segunda 

etapa, na qual foi realizada a estruturação do questionário para a pesquisa 

quantitativa.  

Levando em consideração a inexistência de estudos anteriores que abordam 

o mesmo assunto, a realização das entrevistas tornou-se mandatória para a geração 

dos itens que seriam levados à próxima etapa. 

Na segunda etapa foi realizada uma pesquisa quantitativa de caráter 

descritivo, que teve como base descrever o efeito dos fatores de influência no perfil 

de consumo dos usuários do Netflix. Assim, a pesquisa quantitativa “procura 

quantificar os dados e, normalmente aplica alguma forma de análise estatística” 

(MALHOTRA, 2001, p. 154).  

O questionário aplicado foi do tipo Survey, contendo 18 perguntas, composto 

de escalas nominais, intervalares e de razão. Foi registrado um total de 411 

respostas para este questionário, que foi disponibilizado online. 

A escala nominal, geralmente é utilizada para identificar respondentes, seu 

gênero, atributos, marcas favoritas e diversos objetos. Na escala nominal os 

números são utilizados apenas como rótulos para identificação ou categorização de 

objeto. Os testes mais comuns utilizados nas escalas nominais são os testes Qui-

quadrado e binomial. 

A escala utilizada para grupos de referência foi o modelo desenvolvido por 

Parks e Lessig (1977) e adaptada por Bearden e Etzel (1982), com a adaptação dos 

itens para o presente estudo. A escala é composta de 11 itens. Para Ciber-

mediadores foi utilizada a escala website product promotion effectiveness (PE) de 

Nysveen and Breivik (2005) e para a medida de capacidade e necessidade de 

pensamento, foi utilizada a escala Need for Cognition (NFC) de Cacioppo e Petty, 

1982. 

No decorrer do questionário foram solicitadas informações quanto ao 

processo de escolha de títulos, fontes de informação, fontes de referência e quanto 

à forma que as pessoas pensam na hora da decisão. Além disso o respondente 

fornecia informações sobre seus hábitos de consumo, frequência de utilização, 

tempo gasto no site, como e com quem costumava assistir e outras informações 

relacionadas à percepção de valor e informações demográficas. 
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Após a coleta de dados foram executadas análises padrão para verificação 

das médias e variação de cada item presente na pesquisa. Após a primeira análise 

foram utilizadas análises descritivas das escalas, como a análise fatorial para a 

criação de de dimensões, oriundas das variáveis originais, que apresentam melhor 

capacidade de gerenciamento e maior correlação (MALHOTRA, 2006). Após a 

análise fatorial foi verificada a consistência interna das escalas através do alpha de 

cronbach, uma medida utilizada na verificação da confiabilidade dos fatores (HAIR et 

al, 2005). Para classificar e verificar a homogeneidade dos objetos em estudo, 

utilizou-se da análise de clusters hierárquicos (MALHOTRA, 2006), comparando 

suas médias através da ANOVA com o teste Post Hoc de Tukey para verificar a 

diferença entre os clusters originados da análise (HAIR et al, 2005). Para 

entendimento do comportamento dos clusters em relação ao consumo da 

plataforma, foi realizado o teste qui-quadrado, comparando as distribuições das 

variáveis dependentes em cada cluster (HAIR et al 2005). 

Terminados os testes formados os clusters, foi feita a nomeação e descrição 

detalhada de cada cluster gerado nas análises anteriores. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo será apresentada a análise das duas etapas, qualitativa e 

quantitativa, deste trabalho.  

4.1 ETAPA QUALITATIVA 

Nesta etapa, a partir de um roteiro de perguntas abertas e com o auxílio de 

um gravador de áudio foram conduzidas as entrevistas. Os entrevistados foram 

selecionados por conveniência e as entrevistas ocorreram em locais privados, 

apenas com a presença de entrevistador e entrevistado. As entrevistas foram 

realizadas com o intuito de melhor compreender os hábitos de consumo dos 

usuários de streaming de vídeos. 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 31 de Agosto de 2016 e 15 de 

Setembro de 2016. 

4.1.1 Perfil dos usuários entrevistados 

Segue Quadro 3, que apresenta o perfil dos usuários entrevistados 

 
Quadro 3 – Perfildos dos usuários entrevistados 

 
PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

id Idade Sexo Cidade Estado Civil Ocupação Escolaridade 

1 36 Masculino Curitiba Solteiro 
(Namorando) 

Engenheiro Pós-Graduação 

2 33 Masculino Curitiba Solteiro 
(Namorando) 

Engenheiro Mestrado e MBA 

3 23 Masculino Curitiba Solteiro Estagiário Superior 
Cursando 

4 32 Feminino Curitiba Solteira 
(Namorando) 

Assistente 
Administrativo 

Superior 
Cursando 

5 27 Feminino Curitiba Solteira Analista de 
Facilities 

Pós-Graduação 
Cursando 

6 19 Feminino São José 
dos Pinhais 

Solteira 
(Namorando) 

Estagiária Superior 
Cursando 

7 21 Feminino Curitiba Solteira estudante Superior cursando 
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(Namorando) 

8 24 Masculino curitiba Solteiro 
(Namorando) 

estudante superior cursando 

9 38 Masculino curitiba Casado Gerente de contas pós-graduado 

10 31 Masculino Curitiba Solteiro 
(Namorando) 

Gerente de 
produto 

Superior completo 

11 34 Feminino Curitiba Solteira Assistente 
Administrativo 

Ensino médio 
completo 

12 26 Feminino São José 
dos Pinhais 

Casada Coordenadora de 
Facilities 

Cursando MBA 

Fonte: Os autores, 2016 

 

Foram entrevistados um total de 12 usuários, sendo eles 6 homens e 6 

mulheres, com idade entre 19 e 38 anos. 50% dos entrevistados têm o ensino 

superior completo, 42% superior incompleto e 8% ensino médio completo. 83% dos 

respondentes são solteiros (sendo que 60% deles afirmam ter namorado (a)) e 17% 

casados, sendo que 92% possuem alguma atividade remunerada. Em relação ao 

local de residência, 83% são de Curitiba e 17% são residentes de São José dos 

Pinhais. Abaixo se encontra uma síntese e principais constatações das respostas 

obtidas nas entrevistas organizadas na mesma ordem do roteiro presente no 

apêndice A. 

4.1.2 Análise das entrevistas 

Considerando que a maior parte dos entrevistados trabalha ou faz estágio e 

que também estuda, pode-se se notar a conexão do trabalho direto pra faculdade 

bem comum e que os momentos livres destas duas obrigações são destinados ao 

descanso e afazeres de rotina havendo pouco encaixe de lazer relacionado à filmes 

e séries na rotina semanal. 

Nove, dos doze entrevistados citaram “assistir filmes” ou “cinema” como uma 

das opções de lazer no tempo livre, programas sociais “encontrar amigos”, “ir pra 

balada ou bar” também apareceram em paralelo. Com menor frequência “leitura” e 

“exercícios físicos” também foram citados. 

Em pesquisa realizada em 2015 pela Ericsson Consultoria, os mais de vinte 

mil respondentes estimaram assistir em média 6 horas de programação via 
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streaming por semana, este número mais que dobrou desde 2011, onde a 

quantidade em horas era de 2.9 horas semanais (ERICSSON, 2015)  

Todos os entrevistados citaram dedicar algum tempo das horas vagas ou de 

lazer para assistir filmes e/ou séries, sendo que as ‘maratonas’ de filmes e/ou séries 

aparecem em alguns relatos.  

 

“Quando sai uma série que eu gosto eu passo 100% do tempo 

vendo” (ENTREVISTADO Nº 2).  

 

“Um domingo inteiro! Quando dá, quando não tenho algum 

compromisso, normalmente eu gosto de tirar domingo pra 

assistir filme, porque me desestressa” (ENTREVISTADO Nº 5).  

 

O maior período de tempo citado foi de 12 horas (Entrevistado nº 6). O 

modelo de disponibilização de conteúdo em streamings de vídeo segue esta linha de 

consumo. A Netflix costuma disponibilizar suas séries de uma única vez¹ e divulgou 

um estudo recente publicado em seu blog trazendo um gráfico que mostra as séries 

mais ‘maratoneadas’ dentro da plataforma (NETFLIX, 2015). 

Nove, dos doze entrevistados citaram assistir acompanhados, em 8 destes 9 

casos, acompanhados de namorado(a) ou cônjuge. Os filmes e séries se mostram 

neste contexto um momento de comunhão entre os casais. No entanto há três casos 

onde os entrevistados citam assistir sozinhos. Nos três, os entrevistados são 

solteiros e não citam assistir com familiares ou amigos também. 

Houve quatro citações dos entrevistados afirmando que recomendações de 

pessoas próximas são relevantes na seleção de filmes. Cinco deles leem sinopses, 

assistem trailers ou fazem outras pesquisas antes de decidir o filme/série que vai 

assistir. A seleção através de gênero, das sessões e das recomendações da 

plataforma também são citados como norteador para a escolha. 

O YouTube, o site do IMDB (Internet Movie Database - Base de Dados de 

Filmes na Internet), o Facebook e busca do Google foram as principais ferramentas 

digitais citadas para a busca de informação sobre filmes/séries. As recomendações 

de amigos também apresentaram grande relevância na busca de informação e 

comparativos entre títulos. O motor de busca do Netflix e as sessões do site também 

foram citados como auxiliares na busca de informação sobre filmes e séries. 
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Todos os entrevistados citaram algum membro de grupos de referência 

primários como pessoas que os influenciam na seleção de um filme ou séries para 

assistir. Amigos foram os mais citados, assim como colegas de trabalho e 

cônjuges/namorados. As indicações sobre títulos para se assistir geralmente surgem 

em conversas casuais. Como citado por Solomon (2011) as decisões dos 

consumidores são influenciadas pelas pessoas com quem eles interagem 

socialmente num contexto de grupo. 

 

“Amigos, geralmente pessoas do trabalho, que estão perto 

geralmente começam a conversar, acho que é um tema bem 

universal entre meus amigos” (ENTREVISTADO Nº 3). 

 

“O pessoal da pós (pós-graduação), a gente troca uma ideia de 

filme que já assistiu e filme que é bacana, a gente tem sempre 

esses momentos no final da aula” (ENTREVISTADO Nº 5).  

 

Há também casos em que os entrevistados citaram ser influenciadas por 

pessoas próximas que são conhecedoras e costumam estar bastante atualizadas, 

exercendo poder de informação sobre filmes e séries. 

 

“Meu namorado, eu acabo escolhendo junto com ele. Ele 

assiste vários, ele gosta muito de séries também, ele é muito 

mais antenado do que eu. Ele adora ir no cinema, ele adora ir 

assistir filme. Então ele tá sempre vendo o que é lançamento, 

ele sabe o que saiu no cinema, o que tá no Netflix ou não” 

(ENTREVISTADO Nº 4). 

 

Com exceção de um entrevistado, que usava o serviço Net NOW, todos os 

demais utilizavam o Netflix, que é o serviço de streaming mais popular no Brasil, 

tendo seu plano básico saindo por R$ 19,90 até o plano Premium que custa R$ 

29,90 (NETFLIX, 2016).  

O compartilhamento de contas do serviço foi um fenômeno apontado. 
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“Netflix, O meu namorado tem, na verdade eu uso com ele a 

conta” (ENTREVISTADO Nº 4). 

 

“Sim, o Netflix, meu namorado possui e uso com ele” 

(ENTREVISTADO Nº 6). 

 

O serviço de download de arquivos multimídia Torrent, também foi citado 

como fonte para fazer streaming de filmes e séries. 

A praticidade, variedade do catálogo e o preço da assinatura foram os pilares 

citados entre os entrevistados. A versatilidade do serviço foi um dos destaques. 

 

“...é uma plataforma super popular eu consigo usar ele em 

todos os meus dispositivos: playstation, macbook, tv” 

(ENTREVISTADO Nº 1). 

 

O levantamento TV and Media de 2015 da Ericsson Consultoria, apontou que 

jovens, com idade de 18 a 34 anos, gastam 53% do seu tempo de consumo de 

vídeos via streaming em dispositivos móveis como smartphones, tablets e notebooks 

(ERICSSON, 2015). 

O fato de, no caso do streaming, o download do conteúdo ser simultâneo à 

sua reprodução foi ressaltado por alguns dos entrevistados, que costumavam baixar 

conteúdo de outras fontes, como um facilitador, tornando a tarefa de escolher e 

acessar um filme ou série muito mais simples. 

 

“Pra não ter que ficar baixando, chegou um momento que ficou 

mais barato pagar o Netflix que usar meu tempo pra baixar” 

(ENTREVISTADO Nº 2). 

 

“Antes eu baixava muito filme... Mas ai... levava muito tempo. E 

outra, a Netflix eu achei bem acessível pela questão de 

valores, pela questão de que você assina e pode compartilhar 

com outras pessoas. Meu namorado assina e eu compartilho a 

assinatura dele. E a facilidade de uso também” 

(ENTREVISTADO Nº 4). 
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No caso dos assinantes do Netflix, a própria interface da plataforma oferece 

um conjunto de informações que auxiliam na busca e avaliação das alternativas, 

através dos agentes de recomendação do algoritmo da plataforma, que funciona 

como um cibermediador. 

 

“Normalmente eles já trazem alguns filmes ali, e eu costumo ir 

também pelos tipos que eu mais gosto, comédias. A sessão de 

recomendados é útil, sempre dentro do que eu gosto, eles já 

dão uma procurada e me mostram dentro dos filmes que eu 

mais gosto” (ENTREVISTADO Nº 5) 

 

“O número de estrelas e também tem um status onde mostra 

os mais assistidos, se não me engano... e os comentários 

dentro da Netflix. Já deixei de assistir filmes por conta de 

comentários negativos” (ENTREVISTADO Nº 6). 

 

Também foram apontados casos em que o entrevistado não se utilizava dos 

recursos da plataforma para buscar ou avaliar um título. 

 

“Nem olho nada de número de estrelas, vou direto na série que 

eu quero. Dou uma olhada nas séries recomendadas, 

normalmente eu já entro com uma série na cabeça por 

recomendação” (ENTREVISTADO Nº 2). 

 

“Eu não vejo muito recomendações do netflix, tem alguns 

filmes que tem estrela baixa, essa classificação do netflix eu 

não acompanho muito, eu tinha uma mania de ver o primeiro 

episódio da série e desistir” (ENTREVISTADO Nº 3). 

 

Uma indicação considerada ruim ou decepcionante dada por alguém pode 

reduzir o poder de influência da pessoa que fez a indicação como citado pelo 

entrevistado nº 5:  
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“...e uma colega recomendou Meia Noite em Paris, que na 

visão dela era muito bom e eu não achei tão legal assim. Sabe 

quando você espera mais de um filme e não é tudo aquilo?! E 

no fim não achei bom. Se ela indicar filmes de novo eu não vou 

ver, talvez dê uma olhadinha na sinopse ou dar uma 

pesquisada pra saber se vale a pena antes de ir clicando”.  

 

Quando o indivíduo que faz a indicação tem um poder de influência maior ou 

se trata de um conhecedor do mercado, alguém que gosta de adquirir e transmitir 

informações diversas sobre um determinado mercado (SOLOMON, 2011) mesmo 

esta indicação sendo ruim, a sua opinião ainda pode ser considerada em decisões 

posteriores, como no caso do entrevistado nº 4:  

 

“Foi um filme que eu não recordo o nome mas eu não gostei 

muito... Justamente porque ele sabia que eu gostava de filme 

épico e me disse pra assistir, ele falou que tinha na Netflix e a 

gente entrou pra assistir mas eu não gostei. Mas como ele 

assiste muito ele acaba dando mais boas dicas”. 

 

A entrevistada citou seu namorado como alguém que influenciava fortemente 

suas escolhas de filmes. 

“Meu namorado, eu acabo escolhendo junto com ele. Ele 

assiste vários, ele gosta muito de séries também, ele é muito 

mais antenado do que eu”; “Ele que me influencia mais. As 

dicas dele são boas” (ENTREVISTADO Nº 4). 

4.2 ETAPA QUANTITATIVA 

A etapa de análise dos dados quantitativos engloba a caracterização geral da 

amostra, análise descritiva da amostra, análise das escalas utilizadas, análise 

fatorial exploratória das escalas, geração dos grupos e a comparação de perfis de 

consumo entre os grupos. 
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4.2.1 Caracterização geral da amostra 

A caracterização da amostra do estudo tem como base uma análise descritiva 

dos dados levantados em campo. A amostra é não probabilística exploratória, com 

coleta de dados realizada em outubro e novembro do ano de  2016 utilizando a 

plataforma Qualtrics e tendo distribuição via aplicação online, totalizando 340 casos 

válidos. A amostra possui predominância de indivíduos do sexo feminino (63,2%), 

85% das pessoas tem entre 18 e 35 anos, 74,7% são solteiros, 75,6% tem renda 

familiar superior a três salários mínimos (R$ 2.640,01). 43,2% tem o ensino superior 

completo e 46,2% com ensino superior em curso. 

 

Gráfico 2 - Com quem os entrevistados costumam assistir filmes e séries via streaming 
de vídeo 

 

Fonte: Os autores, 2016 
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Gráfico 3 - Em que aparelhos os respondentes costumam assistir filmes e séries via 
streaming de vídeo. 

 

Fonte: Os autores, 2016 

 

 

Gráfico 4 - Por quanto tempo os respondentes costumam assistir filmes e séries via 
streaming de vídeo. 

 

Fonte: Os autores, 2016 
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4.2.2 Análise descritiva das escalas 

4.2.2.1 Grupos de referência 

A escala utilizada para a análise de grupos de referência foi o modelo 

desenvolvido por Parks e Lessig (1977) e adaptada por Bearden e Etzel (1982), com 

a adaptação dos itens seus 11 itens para o presente estudo.  

Para verificar assimetria e curtose, realiza-se uma inspeção visual dos valores 

entre -2 e +2 para que haja normalidade, como pode-se verificar na tabela 1 abaixo, 

com todos os valores dentro deste parâmetro. 

 

Tabela 1 – Média, desvio padrão, assimetria e curtose da escala de grupos de referência 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

Eu busco informações sobre 
filmes/séries de uma associação de 
profissionais da área ou grupo de 
especialistas no assunto. 

2,54 1,246 ,368 -,840 

Eu busco informação sobre filmes e 
séries de amigos, vizinhos, parentes ou 
colegas de trabalho (por exemplo: como 
é o filme/série A em comparação com o 
filme/série B). 

3,86 1,024 -,710 -,121 

Se eu encontrar filmes/séries que são 
assistidos por especialistas ou pessoas 
que trabalham nesta área, eu posso 
mudar minha opinião. 

2,88 1,168 -,059 -,801 

Minha escolha por filmes e séries é 
influenciada pela opinião de outros 
consumidores ou por avaliações de 
algum site especializado (ex críticas de 
filmes online). 

3,19 1,250 -,218 -,960 

As avaliações dos meus amigos 
influenciam a minha escolha. 3,59 1,186 -,712 -,264 

As preferências de membros da família 
podem influenciar minha escolha por 
filmes/séries. 

3,02 1,253 -,108 -1,010 

Eu tendo a escolher aqueles 
filmes/séries que vão melhorar minha 
imagem na visão de colegas de classe 
ou de trabalho 

1,81 1,059 1,282 ,934 

Eu sinto que aqueles que assistem um 
determinado tipo de filmes/séries 
possuem as características que eu 
gostaria de possuir. 

2,18 1,206 ,691 -,574 

Fonte: Os autores, 2016 
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4.2.2.2 Cibermediadores 

Para a análise da influência de Cibermediadores no comportamento de 

compra foi utilizada a escala website product promotion effectiveness (PE) de 

Nysveen and Breivik (2005). 

Analisando a assimetria e curtose, considerando os valores no intervalo entre 

-2 e +2 para que haja normalidade, como pode-se verificar na tabela abaixo, com 

todos os valores dentro deste parâmetro (HAIR et al, 2005) 

 

Tabela 2 – Média, desvio padrão, assimetria e curtose da escala de cibermediadores 

Itens Média 
Desvio 
Padrão Assimetria Curtose 

As sugestões de filmes/séries indicadas 
pelo NETFLIX são úteis. 3,74 ,973 -,465 -,085 

As sugestões de filmes/séries indicadas 
pelo NETFLIX fazem com que o site seja 
melhor. 

3,66 1,050 -,511 -,250 

As sugestões de filmes/séries indicadas 
pelo NETFLIX são relevantes. 3,70 ,974 -,468 -,177 

Eu me interessei por um filme/série após 
ser sugerido (a) pelo NETFLIX. 3,90 1,097 -,819 -,100 

Eu gosto dos filmes/séries sugeridos pelo 
NETFLIX. 3,69 ,994 -,340 -,464 

O NETFLIX sugere os filmes/séries que eu 
gosto. 3,59 ,959 -,260 -,443 

As informações contidas nas sugestões de 
filmes/séries indicadas pelo NETFLIX são 
úteis para que eu decida se vou ou não o 
assistir. 

3,48 1,117 -,363 -,643 

Eu sinto que as sugestões feitas pelo 
NETFLIX me ajudam a decidir que 
filme/série assitir. 

3,46 1,071 -,241 -,677 

Eu apenas preciso ver a sugestão de 
filme/série para decidir se vou assistí-lo, 
não preciso de nenhuma informação 
adicional para tomar essa decisão. 

2,29 1,194 ,721 -,396 

Fonte: Os autores, 2016 

4.2.2.3 Heurísticas 

Os itens contidos nesta escala foram extraídos da análise exploratória que 

compõe este trabalho, a partir dos relatos de comportamento reportados pelos 

entrevistados. 
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Para assimetria e curtose realizada uma inspeção visual dos valores entre -2 e 

+2 para que haja normalidade, como pode-se verificar na tabela abaixo, com todos 

os valores dentro deste parâmetro. 

 

Tabela 3 – Média, desvio padrão, assimetria e curtose da escala de heurísticas 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Assimetria Curtose 

Eu considero o número de estrelas 
indicadas pelo NETFLIX quando vou 
escolher um título 

3,16 1,430 -,128 -1,327 

Eu procuro ler a sinopse quando vou 
escolher um título 4,29 ,963 -1,435 1,585 

Eu já escolhi um título ao relacionar a 
imagem apresentada ao conteúdo 3,77 1,152 -,788 -,063 

Eu escolhi um título por se parecer 
(mesmo tema/ estilo) com outra que eu já 
havia assistido 

3,97 1,109 -1,123 ,741 

.Eu assisto um filme/ série que é do 
mesmo diretor/ produtor de outra que 
gostei 

3,61 1,274 -,590 -,734 

Costumo escolher uma série/filme 
baseado em trailers assistidos 
previamente. 

3,79 1,173 -,783 -,241 

Fonte: Os autores, 2016 

 

4.2.3 Análise fatorial exploratória 

Para melhor compreensão dos dados sobre os fatores de influência no 

consumo da plataforma, foi executada uma análise fatorial para reduzir o número de 

indicadores gerados pelo questionário (HAIR et. al, 2005). A análise deu origem a 

dimensões resumidas dos dados e eliminou 1 item com comunalidade abaixo de 0,5 

que não continha variância suficiente para continuar no processo da análise. No 

total, a análise fatorial foi utilizada em 22 itens, originando 7 dimensões baseadas 

nestes. 

Para validar a correlação entre as variáveis e a adequação da análise fatorial 

aos dados, foi executado o teste KMO, que obteve a pontuação de 0,797, essa 

pontuação é considerada mediana segundo Hair et. al (2005), conforme tabela 4 

abaixo. 
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Tabela 4 -  Dimensões originadas pela análise fatorial 

Dimensão Itens Carregamento Alpha 

Funcionalidade 
sugestões/plataforma 

Eu gosto dos filmes/séries sugeridos pelo NETFLIX. 0,862 901 

o NETFLIX sugere os filmes/séries que eu gosto. 0,816 901 

As sugestões de filmes/séries indicadas pelo NETFLIX 
são úteis. 

0,797 901 

As sugestões de filmes/séries indicadas pelo NETFLIX 
fazem com que o site seja melhor. 

0,793 901 

As sugestões de filmes/séries indicadas pelo NETFLIX 
são relevantes. 

0,779 901 

Eu me interessei por um filme/série após ser sugerido (A) 
pelo NETFLIX. 

0,737 901 

Eu sinto que as sugestões feitas pelo NETFLIX me 
ajudam A decidir que filme/série assistir. 

0,652 901 

Grupos primários 

As avaliações dos meus amigos influenciam a minha 
escolha. 

0,803 665 

Eu busco informação sobre filmes e séries de amigos, 
vizinhos, parentes ou colegas de trabalho 

0,678 665 

Minha escolha por filmes e séries é influenciada pela 
opinião de outros consumidores ou por avaliações de 
algum site especializado 

0,597 665 

As preferências de membros da família podem influenciar 
minha escolha por filmes/séries. 

0,568 665 

Grupos aspiracionais 

Eu sinto que aqueles que assistem um determinado tipo 
de filmes/séries possuem as características que Eu 
gostaria de possuir. 

0,836 708 

Eu tendo a escolher aqueles filmes/séries que vão 
melhorar minha imagem na visão de colegas de classe ou 
de trabalho 

0,8 708 

Memórias/heurística 

Eu escolhi um título por se parecer (mesmo tema/ estilo) 
com outra que eu já havia assistido 

0,778 542 

Eu já escolhi um título ao relacionar a imagem 
apresentada ao conteúdo 

0,768 542 

Eu assisto um filme/ série que é do mesmo diretor/ 
produtor de outra que gostei 

0,453 542 

Grupos 
informacionais 

Eu busco informações sobre filmes/séries de uma 
associação de profissionais da área ou grupo de 
especialistas no assunto. 

0,757 468 

Se eu encontrar filmes/séries que são assistidos por 
especialistas ou pessoas que trabalham nesta área, eu 
posso mudar minha opinião. 

0,701 468 

Busca de 
informações 

Costumo escolher uma série/filme baseado em trailers 
assistidos previamente. 

0,711 364 

Eu procuro ler a sinopse quando vou escolher um título 0,677 364 

Decisão baseada em 
sugestões 

Eu apenas preciso ver A sugestão de filme/série para 
decidir se vou assistí-lo. 

0,74 418 

A informações contidas nas sugestões de filmes/séries 
indicadas pelo NETFLIX são úteis para que eu decida se 
vou ou não assisti-lo. 

0,526 418 

Fonte: Os autores, 2016 

 

A rotação VARIMAX apontou que as 7 dimensões encontradas representam 

65,31% da variância explicada. Os sete fatores se mostraram mais significativos, os 

valores das dimensões escolhidas continham poder de explicação superior à 1%, tal 
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representação de fatores foi demonstrada no scree-plot com queda após o sétimo 

fator, conforme figura 3, abaixo. 

Figura 3- Scree-plot análise fatorial 

 

Fonte: Os autores, 2016 

4.2.3.1 Descrição das dimensões obtidas 

A primeira dimensão obtida (FUNCIONALIDADE DA 

PLATAFORMA/SUGESTÕES) trata das funcionalidades da plataforma, 

principalmente acerca das recomendações que são fornecidas por ela e abrange a 

satisfação, relevância e utilidade deste recurso para seus usuários. 

A dimensão GRUPOS PRIMÁRIOS, trata, de forma central, do quão 

suscetível a influência de grupos de referência primário (amigos, familiares, colegas 

de trabalho) (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2005) o indivíduo está e o quanto 

esta influência impacta a sua seleção de filmes e séries. 

A terceira dimensão (GRUPOS ASPIRACIONAIS) também trata de grupos de 

referência, mas daqueles em que o indivíduo quer se espelhar ou aspira fazer parte, 

através do consumo de determinado conteúdo (SOLOMON, 2011), neste caso com 

este conteúdo sendo os filmes e as séries. 

A dimensão MEMÓRIAS/HEURÍSTICAS aborda a busca de informação 

interna que os consumidores fazem ao se deparar com uma situação de decisão, 

quando acionam uma carga de memória de experiências posteriores (HAWKINS; 
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MOTHRSBAUG, 2011). Os indivíduos desta dimensão escolhem filmes e séries 

baseados, predominantemente em experiências passadas. 

A quinta dimensão, GRUPOS INFORMACIONAIS, acrescenta a influência de 

grupos de referência informacionais, que são aqueles que têm poder de informação 

sobre determinado assunto, apresentando um conhecimento superior ou exclusivo 

em comparação com outros indivíduos (MEDEIROS, 2006) neste caso, em relação à 

filmes e séries, como especialistas e profissionais da área do cinema ou 

entretenimento. 

A dimensão BUSCA DE INFORMAÇÕES, trata de pesquisas prévias que os 

usuários fazem antes de escolher um título para assistir, basicamente está 

relacionada ao acesso à trailers e sinopses dos filmes e séries disponíveis. 

A dimensão de DECISÃO BASEADA EM SUGESTÕES, aborda afirmações 

em que o usuário precisa apenas das sugestões da plataforma para decidir se quer 

ou não assistir determinado filme ou série, delimitando suas opções e tornando o 

processo de decisão mais célere. 

4.2.4  Análise de cluster 

Após a execução da análise fatorial que resultou na obtenção dos 7 padrões 

de influenciadores no consumo, foi executada uma análise de cluster com os 340 

respondentes da pesquisa, afim de agrupar aqueles usuários que são influenciados 

por fatores similares durante a escolha de títulos. 

Foi aplicado a cada um dos respondentes um score ponderado considerando 

cada dimensão. 

O procedimento utilizado na análise de Cluster foi o método hierárquico que 

resulta em uma hierarquia representada pelo dendrograma, através do método de 

Ward e pelo quadrado da distância euclidiana. Como resultado da análise de cluster, 

foram formadas diversas soluções de agrupamentos, das quais foram analisadas as 

soluções de 4,5 e 6 clusters. Após a verificação dos clusters, optou-se por utilizar a 

solução com 6 clusters, pois a mesma apresentava maior distinção entre os grupos 

e as soluções com menor número não exploravam os detalhes fornecidos pelas 

dimensões geradas previamente. 

Para aferir as diferenças apresentadas entre os grupos com relação às 7 

dimensões geradas, foi executada a Análise da Variância de um fator com o teste 
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post hoc de Tukey com índice de significância igual a 0,05. A tabela 5 a seguir 

mostra os escores obtidos por cada cluster em cada uma das dimensões. 

 

Tabela 5 - Escores dos cluster para as dimensões de fatores de influência 

Cluster 
Funcionalidade 
plataforma 

Gupos 
primários 

Grupos 
Aspiracionais Memo/heurísticas 

Grupos 
Informacionais 

Busca de 
informações 

Decisão 
baseada em 
sugestões 

1 -1,05 -0,589 -0,48 0,233 -0,361 0,18 0,021 

2 0,07 0,06 1,166 -0,33 0,579 -0,608 0,49 

3 0,445 0,253 0,179 0,508 -0,287 -0,387 -0,839 

4 -0,7 0,655 -0,88 0,136 1,254 0,399 -0,118 

5 0,465 0,16 -0,39 0,383 -0,67 0,123 0,984 

6 0,435 -0,237 -0,57 -1,38 -0,175 0,383 -0,27 

Fonte: Os autores, 2016 

4.3 SIMILARIDADES E DIFERENÇAS NO COMPORTAMENTO DE COMPRA 

Após realizados os testes estatísticos citados nos itens 4.2.3 e 4.2.4 deste 

trabalho, obteve-se as principais características de cada grupo tanto de hábitos de 

decisão e consumo, quanto em relação aos dados demográficos da amostra, como 

pode-se visualizar na tabela 6, que segue abaixo. 

 

Tabela 6 - características comportamentais e demográficas dos clusters 

Cluster 
% da 

amostra Características comportamentais 
Características 
demográficas 

  
  -Fazem a escolha de títulos 

baseando-se puramente em questões 
relacionadas à experiências 
passadas, selecionam títulos por 
semelhanças, imagem e tema 
observado. Em geral, costumam 
assistir de 2 a 3 horas por sessão 
durante todos os dias da semana. 

- 73% sexo feminino 
- média de idade de 25,7 
anos 
- 71% solteiros 
- 51% moram com os pais 
- 65% trabalham/ fazem 
estágio 
- 45% cursando ensino 
superior 

  
  

 

 
 

 
  

  
22,1% 

  
  

  
  

      

  
  -Assistem a um determinado 

filme/série pela necessidade de 
pertencer a um determinado grupo, 
fazem constante manutenção de sua 
imagem perante os outros se 
atualizando sobre os títulos que os 
membros de tal grupo assistem. A 
escolha desse usuário é baseada em 
melhorar sua imagem na visão de 
seus colegas. Em geral, costumam 
assistir de 2 a 3 e de 1 a 2 horas 
durante todos os dias da semana. 

- 65% sexo masculino 
- média de idade de 25 anos 
- 79% solteiros 
- 65% moram com os pais 
- 72% trabalham/ fazem 
estágio 
- 40% tem ensino superior 
completo 

  
  

 

 
 

 
  

  
12,6% 
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  -Têm sua base informacional na 

plataforma do Netflix, dando muita 
importância a parte visual. Costumam 
relacionar a imagem de um filme ao 
seu conteúdo e escolher títulos por se 
parecer com outros que já havia 
assistido. Apresentam tomada de 
decisão rápida quanto a sua escolha. 
Em geral, costumam assistir de 1 a 2 
horas por sessão durante todos os 
dias da semana. 

- 65% sexo feminino 
- média de idade de 23,1 
anos 
- 83% solteiros 
- 63% moram com os pais 
- 67% trabalham/ fazem 
estágio 
- 57% cursando ensino 
superior 

 

 
  

 

 
 

 
  

  
22,1% 

  
  

  
  

      

  
  -Baseiam-se em referências para a 

escolha de título, têm forte influência 
de especialistas e autoridades da 
área, além de levar em conta as 
avaliações de pessoas próximas a 
eles. Em geral, costumam assistir de 
2 a 3 e 1 a 2 horas por sessão de 2 a 
3 dias por semana. 

- 63% sexo feminino 
- média de idade de 26,8 
anos 
- 79% solteiros 
- 61% moram com os pais 
- 82% trabalham/ fazem 
estágio 
- 58% cursando ensino 
superior 

 

 
 

 
  

  
  

  
11,2% 

 

 
 

 
  

  
  

      

  
  -Dão grande importância para as 

sugestões feitas pela plataforma do 
(sem sugestões), considera que 
essas sugestões são importantes e 
fazem com que a navegabilidade e 
utilidade do site sejam melhores. 
Tamanha a importância que dão a 
essa praticidade fornecida pelo site 
que precisam apenas das sugestões 
para escolher um título. Em geral, 
costumas assistir de 2 a 3 horas por 
sessão de 2 a 3 vezes por semana. 

- 75% sexo feminino 
- média de idade de 25,7 
anos 
- 71% solteiros 
- 63% moram com os pais 
- 75% trabalham/ fazem 
estágio 
- 46% tem ensino superior 
completo 

 

 
 

 
  

  
  

  
17,4% 

  
  

  
  

      

  
  -Usam recursos fornecidos pelo 

Netflix para escolher um título, 
baseiam-se, basicamente em trailers 
e na leitura da sinopse na hora da 
escolha. Em geral, costumam assistir 
de 1 a 2 horas por sessão de 2 a 3 
dias por semana. 

- 56% sexo feminino 
- média de idade de 27,5 
anos 
- 66% solteiros 
- 54% moram com os pais 
- 65% trabalham/ fazem 
estágio 
- 54% tem ensino superior 
completo 

 

 
 

 
  

  
  

  
14,7% 

Pesquisa- 
 

  

dores 
moderados 

 
  

      

Fonte: Os autores, 2016 

4.3.1 Recorrentes 

Os recorrentes (22,1% da amostra, sendo 73% do sexo feminino e com média 

de idade de 25,7 anos) fazem a escolha de títulos baseando-se puramente em 

questões relacionadas à experiências passadas, selecionam títulos por 

semelhanças, imagem e tema observado. Em geral, costumam assistir de 2 a 3 
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horas por sessão durante todos os dias da semana. 71% são solteiros, 51% moram 

com os pais, 65% trabalham ou fazem estágio, 45% estão cursando ensino superior. 

Usam a plataforma predominantemente para assistir séries, usam a plataforma como 

substituto à tv a cabo, utilizam predominantemente o notebook para acessar a 

plataforma, costumam assistir no notebook e em televisores com conexão à internet. 

4.3.2 Narcisistas 

Formado por 12,6% da amostra, sendo 65% do sexo masculino e tendo idade 

média de 25 anos, os Narcisistas assistem a um filme/série pela necessidade de 

pertencer a um determinado grupo, fazem constante manutenção de sua imagem 

perante os outros se atualizando sobre os títulos que os membros de tal grupo 

assistem. A escolha desse usuário é baseada em melhorar sua imagem na visão de 

seus colegas. Em geral, costumam assistir de 2 a 3 e 1 a 2 horas durante todos os 

dias da semana. 79% são solteiros, 65% moram com os pais, 72% trabalham ou 

fazem estágio, 40% tem ensino superior completo. Costumam assistir através do 

notebook. 

4.3.3 Visuais 

O grupo dos Visuais, composto por 22,1% da amostra (65% mulheres) e com 

média de idade de 23,1 anos, assim como os Guiados pela Plataforma, tem sua 

base informacional na plataforma, no entanto dão maior importância a parte visual. 

Costumam relacionar a imagem de um filme ao seu conteúdo e escolher títulos por 

se parecer com outros que já havia assistido. Apresentam tomada de decisão rápida 

quanto a sua escolha. Em geral, costumam assistir de 1 a 2 horas por sessão 

durante todos os dias da semana. 83% são solteiros, 63% moram com os pais, 67% 

trabalham ou fazem estágio, 57% estão cursando ensino superior. Assistem 

predominantemente séries contidas na plataforma, usam a plataforma como 

substituto à tv a cabo, utilizam predominantemente o notebook para acessar a 

plataforma, costumam assistir no note e em televisores com conexão à internet. 
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4.3.4 Guiados pelos outros 

Os guiados pelos outros, grupo que é formado por 11,2% da amostra, 63% 

mulheres e com idade média de 26,8 anos, baseiam-se em referências para a 

escolha de título, têm forte influência de especialistas e autoridades da área, além 

de levar em conta as avaliações de pessoas próximas a eles. Em geral, costumam 

assistir de 2 a 3 e 1 a 2 horas por sessão de 2 a 3 dias por semana. 79% são 

solteiros, 61% moram com os pais, 82% trabalham ou fazem estágio, 58% estão 

cursando ensino superior. 

4.3.5 Guiados pela Plataforma 

Este grupo é formado por 17,4% da amostra, 75% mulheres e com idade 

média de 25,5 anos que dão grande importância para as sugestões feitas pela 

plataforma, considera que essas sugestões são importantes e fazem com que a 

navegabilidade e utilidade do site sejam melhores. Tamanha a importância que dão 

a essa praticidade fornecida pelo site que precisam apenas das sugestões para 

escolher um título. Em geral, costumam assistir de 2 a 3 horas por sessão de 2 a 3 

vezes por semana. 71% são solteiros, 63% moram com os pais, 75% trabalham ou 

fazem estágio, 46% tem ensino superior completo. O preço da mensalidade do 

Netflix é um dos principais fatores para que estes consumidores assinem o serviço, 

usam a plataforma como substituto à tv a cabo. 

4.3.6 Pesquisadores moderados 

O grupo dos Pesquisadores Moderados (14,7% da amostra, 56% do sexo 

feminino e tem idade média de 27,5 anos). Usa recursos fornecidos pelo Netflix para 

escolher um título, baseiam-se, basicamente em trailers e na leitura da sinopse na 

hora da escolha. Em geral, costumam assistir de 1 a 2 horas por sessão de 2 a 3 

dias por semana. 66% são solteiros, 54% moram com os pais, 70% trabalham ou 

fazem estágio, 54% têm ensino superior completo. Assistem em diversas 

plataformas incluindo as móveis como smartphone e tablets. 
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4.3.7 Análise dos clusters em relação à escala NFC (Need for Cognition) 

A escala NFC foi utilizada para medir a necessidade de cognição dos 

respondentes da pesquisa com o intuito de testar sua correlação com os clusters 

gerados, principalmente os que têm características relacionadas aos atalhos mentais 

em suas decisões. 

Para otimização da análise da escala foi realizada uma redução de dimensão 

avaliando as comunalidades de cada questão e as dimensões apontadas pela 

rotação VARIMAX. Após o descarte de questões com comunalidade inferior a 0,5, a 

análise apontou 2 dimensões, que apresentam 70,62% de poder de explicação, 

conforme tabela 7, abaixo. Observando que a dimensão 2 contava com apenas 1 

variável enquanto a dimensão 1 contava com 5 variáveis e Alpha de Cronbach 

0,858, optou-se por eliminar a segunda dimensão com a finalidade de melhorar a 

precisão da análise. 

 

Tabela 7- Dimensões da análise fatorial da escala NFC 

Item Carregamento Alpha 

Eu apenas penso o necessário 0,648 0,858 

Eu tento evitar situações onde provavelmente 
eu tenha que pensar profundamente sobre algo 0,744 0,858 

Eu preferiria fazer algo que requer pouco 
pensamento do que algo que vá desafiar 
minhas habilidades de pensar 0,687 0,858 

Pensar não é a minha ideia de diversão 0,571 0,858 

Eu gosto de tarefas que requerem pouco 
pensamento, uma vez que eu já as aprendi 0,561 0,858 

Fonte: Os autores, 2016 

 

Formada a dimensão, foi realizada a análise das variáveis presentes nesta 

em relação aos clusters gerados. Para comparar a pontuação dos clusters em 

relação às variáveis foi feita a análise ANOVA com o Teste Post Hoc de Tukey, 

gerando os seguintes resultados, na tabela 8: 

Tabela 8 - médias de necessidade de cognição para cada cluster 

Cluster 
Média para Necessidade de 

cognição 

Narcisistas -0,6518271 

Guiados pela plataforma -0,0540739 

Visuais -0,0498903 

Recorrentes 0,1672212 
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Pesquisadores moderados 0,194092 

Guiados pelos outros 0,3345923 

Fonte: Os autores, 2016 

 

Ao observar a tabela de médias dos clusters podemos observar que os 

grupos que apresentam menores médias são os Narcisistas e os Guiados pela 

plataforma, seguidos pelos visuais. 

Tais clusters têm em comum a decisão baseada em pouca informação, pela 

praticidade da escolha e são muito visuais. Esse comportamento nos fornece 

evidências suficientes para inferir que a pouca necessidade de pensamento para a 

tomada de decisão apontada pela análise da escala NFC é compatível com o seu 

perfil de consumo da plataforma, reforçando a validade da análise de agrupamentos. 

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Como constatado na análise qualitativa deste estudo, assistir filmes e séries é 

algo recorrente para os consumidores deste tipo de entretenimento e também um 

tema comum em conversas mais informais entre amigos, familiares e colegas de 

trabalho. O modelo de streaming de vídeo traz novas possibilidades à esta forma de 

lazer, proporcionando maior liberdade aos consumidores, para escolher o que, 

quando e como assistirão aquilo que desejam. 

O cluster dos Pesquisadores moderados (14,7% da amostra), é um caso em 

que o modelo multiplataforma proporcionado pelos fornecedores de streaming de 

vídeos é um grande diferencial, eles costumam consumir o conteúdo, principalmente 

através de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. O advento dos 

televisores smart e com conexão wi-fi também trouxe flexibilidade aos consumidores 

deste tipo de serviço, como é o caso dos Recorrentes (22,1% da amostra), que 

dividem a frequência de consumo entre o notebook e o televisor com conexão wi-fi.  

Apesar de trocarem de aparelho de forma constante, os consumidores de 

streamings de vídeos conseguem manter seu histórico e preferências atualizados 

em qualquer dispositivo, isso inclui o sistema de recomendações, que é baseado no 

histórico e frequência de consumo do usuário e apresenta sugestões de forma 

personalizada. Este recurso é de extrema importância para dois, dos seis perfis 
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identificados, cada um sendo impactado de forma diferente, o mais representativo 

em relação a amostra, o dos Guiados pela plataforma (17,4%), consideram que as 

sugestões apresentadas pela plataforma melhoram a qualidade da mesma como um 

todo, principalmente na questão da navegabilidade sendo que, muitas vezes este 

grupo precisa apenas de uma sugestão do site para decidir o que irá assistir, eles 

usam este mecanismo como um facilitador para a tomada de decisão. O grupo dos 

Pesquisadores moderados também contam com recursos da plataforma, estes, por 

sua vez, os utilizam como ferramenta de pesquisa, visando acumular informações 

para tomar uma decisão mais ponderada, através dos trailers, sinopses e conteúdos 

extras oferecidos em cada título. 

O grupo dos Narcisista, que representa 12,6% da amostra, apresenta um 

comportamento bem peculiar em relação aos demais, sendo o único grupo 

majoritariamente masculino (65%) eles têm forte relação com a dimensão de grupos 

aspiracionais, onde estão contidas afirmações como “Eu sinto que aqueles que 

assistem um determinado tipo de filmes/séries possuem As características que Eu 

gostaria de possuir” e “Eu tendo a escolher aqueles filmes/séries que vão melhorar 

minha imagem na visão de colegas de classe ou de trabalho”. Eles têm uma forte 

necessidade de afirmação social e de imagem, quando se trata do consumo de 

filmes e séries. 

Formado por 22,1% da amostra, o grupo dos Visuais são guiados pela 

interface visual da plataforma. A Netflix e o HBO GO, alinhadas com este perfil, 

aplicam grande esforço para oferecer um bom ambiente em seu site, organizando as 

sessões e títulos de forma intuitiva, visando facilitar a navegação e seleção de títulos 

por parte de seus usuários. 

Aqueles que são Guiados pelos outros (11,2% da amostra), consideram as 

opiniões e sugestões de pessoas próximas para fazer suas escolhas. Na análise 

qualitativa, foi possível constatar forte influência dos parceiros e cônjuges nas 

decisões de filmes e séries. Alguns relatos apresentavam, inclusive, que as decisões 

muitas vezes eram deixadas por conta do parceiro ou até delegados à eles. 

Baseando-se na análise da escala Need For Cognition, pôde-se observar que 

alguns clusters apresentam menor necessidade de pensamento durante a sua 

escolha, como os Narcisistas e os Guiados Pela Plataforma que possuem 

características suscetíveis a esse tipo de comportamento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 CONCLUSÕES 

O objetivo geral proposto pelo trabalho era identificar os perfis dos 

consumidores de streamings de vídeos a partir da forma que estes escolhem o que 

irão assistir e quais os fatores que mais influenciam na seleção e consumo dos 

títulos dentro das plataformas de streamings de vídeos. Os objetivos específicos 

permitiram estruturar quais os fatores de influência de decisão seriam utilizados. 

A partir de uma etapa qualitativa, onde foram identificados os grupos de 

referência primários e secundários, os cibermediadores e as heurísticas e regras de 

decisão como sendo os principais fatores de influência na escolha de filmes e séries 

em plataformas de streaming de vídeos. 

Após esta etapa exploratória foi elaborado um questionário estruturado com 

escalas que permitiram aferir o impacto destes fatores de influência e, com base 

nisso, fora realizado o delineamento dos perfis de consumidores. As escalas 

utilizadas neste trabalho foram: para grupos de referência, o modelo desenvolvido 

por Parks e Lessig (1977) e adaptada por Bearden e Etzel (1982), com a adaptação 

dos itens para o presente estudo. A escala é composta de 11 itens. Para 

Cibermediadores foi utilizada a escala website  product promotion effectiveness (PE) 

de Nysveen and Breivik (2005) e para a medida de capacidade e necessidade de 

pensamento, foi utilizada a escala Need for Cognition (NFC) de Cacioppo e Petty, 

1982. 

A coleta de dados, que foi realizada exclusivamente via questionário 

eletrônico online, contou com 411 respondentes, sendo que após a triagem da base 

de dados este número foi reduzido para 340 casos válidos. 

As análises dos dados foi realizada através iniciando pela caracterização da 

amostra, em seguida pelas análises descritivas das escalas, análise fatorial 

exploratória e análise de clusters, permitindo atingir e responder os objetivos de 

pesquisa deste trabalho, onde foi verificado o impacto dos fatores: grupos de 

referência, cibermediadores, heurísticas e regras de decisão na escolha de títulos 

em plataformas de streamings de vídeos e, a partir daí foram agrupados e 

delineados os perfis de consumo destes grupos. 
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Foram formados 6 grupos de consumidores com base nos fatores que os 

influenciavam na seleção de filmes e séries nas plataformas de streaming de vídeos, 

sendo eles os Recorrentes, os Narcisistas, os Visuais, os Guiados pelos outros, os 

Guiados pela plataforma e os Pesquisadores moderados. 

As diferenças constatadas entre esses grupos mostram a necessidade das 

empresas deste segmento de cada vez mais conhecerem seus consumidores e 

direcionar ferramentas e funcionalidades para cada perfil, buscando a satisfação 

destes diversificados tipos de assinantes. 

5.2 CONTRIBUIÇÕES 

Este estudo apresentou como contribuição teórica o aprofundamento na 

temática do comportamento do consumidor no mercado de streaming de vídeos, 

afunilando a análise de comportamento aos processos de busca de informações e 

tomada de decisão dos clientes deste serviço.  

Internacionalmente este mercado já vem sendo estudado (SCHINDLER; 

BICKART, 2012; CUNNINGHAM; NICHOLS, 2008; HOSTLER; YOON; GUO; 

GUIMARAES; FORGIONNE, 2011; CHA; 2013) no entanto com maior enfoque na 

tecnologia e ferramentas das plataformas do que o reflexo que estas apresentam no 

comportamento de consumo. Apesar deste mercado estar bastante focado em 

oferecer soluções tecnológicas de ponta, a adequação destas ofertas precisa ser 

mensurada e validada junto aos consumidores, observando cada perfil de uso. 

O delineamento destes perfis traz outro ponto relevante deste trabalho de 

pesquisa. A partir das sete dimensões de fatores de influência obtidas na análise 

fatorial e do agrupamento dos consumidores em seis grupos, foi possível identificar 

algumas peculiaridades de cada um e diferenças entre eles. Mercadologicamente 

este tipo de análise fomenta a tomada de decisão de marketing dos provedores 

deste tipo de serviço trazendo contribuições relacionadas ao seu mix de marketing e 

proporcionando vantagem competitiva perante àqueles que não dispõe destas 

informações. 

5.3 LIMITAÇÕES DE ESTUDO 

Dentre as limitações para a realização do trabalho, a necessidade do 

respondente da pesquisa quantitativa ser assinante ou ter acesso à uma conta de 
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terceiro dificultou a distribuição dos questionários. No intento de angariar mais 

respondentes foi oferecido um estímulo através de um sorteio àqueles que 

respondessem à pesquisa, o que gerou efeito positivo enquanto elevou a amostra e 

negativo enquanto trouxe uma carga de dados que precisaram ser excluídos por 

estarem destoantes. 

Mesmo tendo conhecimento, através de dados secundários, da base de 

consumidores de algumas plataformas de streaming de vídeo a amostra não pode 

ser considerada representativa, por não haver dados da quantidade de usuários de 

Curitiba e região metropolitana. 

O fato de se utilizar de uma técnica quantitativa para análise de consumo de 

um serviço, onde há fatores como a intangibilidade, inseparabilidade e variabilidade 

que podem afetar consideravelmente a percepção do consumidor limitando, desta 

forma, a profundidade da análise. 

Algumas das dimensões geradas pela análise fatorial não obtiveram uma 

consistência interna recomendada, no entanto optou-se por mantê-las com o intuito 

de não prejudicar a análise de agrupamentos que seguiu após tal análise. 

A escassez de literatura, seja em livros, seja em artigos de pesquisa, 

dificultou o processo de revisão literária, gerando uma maior complexidade para 

adaptação de conceitos, visto que nem sempre as referências eram foco dos 

estudos e livros localizados, muitas vezes se encontrando em tópicos secundários. 

5.4 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Como sugestão para próximos estudos a utilização de um experimento para 

observação de como os consumidores tomam decisões dentro do ambiente das 

próprias plataformas de streaming pode apresentar relevância, visto que a respostas 

fornecidas em questionários podem conter viéses ou falta de acuracidade em 

relação ao real comportamento neste ambiente. 

Na fase qualitativa sugere-se a utilização de técnicas complementares às 

entrevistas em profundidade como por exemplo, técnicas projetivas, que auxiliem na 

extração de informações quanto ao processo de seleção de títulos e fatores de 

influência da decisão. 

Para complemento da análise, a mensuração da satisfação pode auxiliar na 

identificação de outras características para delineamento dos clusters, enriquecendo 
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as informações de perfil e identificando os principais fatores que podem aumentar ou 

reduzir a satisfação de cada um deles com a plataforma. 

De forma geral estas sugestões de aprimoramento podem fornecer 

contribuição teórica ao estudo do comportamento do consumidor e gerencial para o 

estudo do mercado de streamings de vídeo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO ENTEVISTA EM PROFUNDIDADE 

Idade: 

Gênero: 

Ocupação: 

Escolaridade: 

Estado civil: 

Bairro onde mora: 

 

1- Você costuma fazer o que durante a semana? Como é seu dia a dia? 

2 - O que costuma fazer nas horas de lazer (seu tempo livre)? 

3 - Gosta de assistir filmes ou séries? Quanto tempo dedica para esse tipo de lazer? 

4 - Onde e com quem você costuma assistir filmes e séries? 

5- O que você leva em consideração na hora de escolher um filme/ série? 

6 - Onde vocẽ busca informação sobre filmes e séries antes de escolher uma para 

assistir? 

7 - Que pessoas influenciam você na hora de escolher um filme ou série para 

assistir? 

8 - Você possui serviço de filmes/ séries via streaming (tipo netflix)? Qual? 

9 - Quais os motivos para o consumo de um serviço de streaming? 

10- Na hora de navegar pelas opções de filmes e séries, o que mais pesa nas 

referências que você leva em conta? (número de estrelas, opiniões de outros, 

recomendações, dicas, matérias….) 

11- Descreva exemplos de filmes e séries que te surpreenderam ou frustraram, a 

partir de recomendações? Que série/ filme foi esse e quem indicou/ recomendou? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO QUANTITATIVO 

Q1 Sexo 

 Masculino (1) 

 Feminino (2) 

 

Q2 Idade 

______ Idade (1) 

 

Q3 Com que frequência assiste Netflix? 

 1 vez por semana (1) 

 2 vezes a 3 vezes por semana (2) 

 4 vezes a 5 vezes por semana (3) 

 5 vezes a 6 vezes por semana (4) 

 Todos os dias da semana (5) 

 

Q4 Com quem costuma assistir? 

 Com o namorado(a) / cônjuge (1) 

 Com os amigos (2) 

 Com os familiares (3) 

 Sozinho (4) 

 

Q5 Em que aparelho costuma assistir? 

 Computador/Notebook (1) 

 Computador/Notebook conectado ao televisor (via entrada HDMI) (2) 

 Televisor com conexão a internet/wi-fi ou acessório multimídia (3) 

 Smartphone/Tablet (4) 

 Video-game (aplicativo NETFLIX) (5) 

 

Q6 Por quanto tempo costuma assistir? 

 Até 1 hora por sessão (1) 

 De 1 até 2 horas por sessão (2) 

 De 2 até 3 horas por sessão (3) 

 De 3 até 4 horas por sessão (4) 

 De 4 até 5 horas por sessão (5) 

 Mais de 5 horas por sessão (6) 
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Q7 Selecione o melhor ponto da escala nas perguntas abaixo, (que vai de discordo 

totalmente até concordo totalmente), considerando a forma pela qual VOCÊ escolhe 

o filme ou série que vai assistir no NETFLIX. 

 1. Discordo 
Totalmente 

(1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5.Concordo 
Totalmente 

(5) 

Eu busco informações sobre 

filmes/séries de uma associação de 

profissionais da área ou grupo de 

especialistas no assunto (1) 

          

Eu busco informação sobre filmes e 

séries de amigos, vizinhos, parentes ou 

colegas de trabalho (por exemplo: como 

é o filme/série A em comparação com o 

filme/série B) (3) 

          

Se eu encontrar filmes/séries que são 

assistidos por especialistas ou pessoas 

que trabalham nesta área, eu posso 

mudar minha opinião (4) 

          

Minha escolha por filmes e séries é 

influenciada pela opinião de outros 

consumidores ou por avaliações de 

algum site especializado (ex críticas de 

filmes online) (5) 

          

As avaliações dos meus amigos 

influenciam a minha escolha (6) 
          

As preferências de membros da família 

podem influenciar minha escolha por 

filmes/séries (8) 

          

Eu tendo a escolher aqueles 

filmes/séries que vão melhorar minha 

imagem na visão de colegas de classe 

ou de trabalho (10) 

          

Eu sinto que aqueles que assistem um 

determinado tipo de filmes/séries 
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possuem as características que eu 

gostaria de possuir (11) 

As sugestões de filmes/séries indicadas 

pelo NETFLIX são úteis (12) 
          

As sugestões de filmes/séries indicadas 

pelo NETFLIX fazem com que o site 

seja melhor (13) 

          

As sugestões de filmes/séries indicadas 

pelo NETFLIX são relevantes (14) 
          

Eu me interessei por um filme/série após 

ser sugerido(a) pelo NETFLIX (15) 
          

Eu gosto dos filmes/séries sugeridos 

pelo NETFLIX (16) 
          

O NETFLIX sugere os filmes/séries que 

eu gosto (17) 
          

A informação contidas nas sugestões de 

filmes/séries indicadas pelo NETFLIX 

são úteis para que eu decida se vou ou 

não assisti-lo (18) 

          

Eu sinto que as sugestões feitas pelo 

NETFLIX me ajudam a decidir que 

filme/série assitir (19) 

          

Eu apenas preciso ver a sugestão de 

filme/série para decidir se vou assistí-lo, 

não preciso de nenhuma informação 

adicional para tomar essa decisão (20) 

          

Eu considero o número de estrelas 

indicadas pelo NETFLIX quando vou 

escolher um título (21) 

          

Eu procuro ler a sinopse quando vou 

escolher um título (22) 
          

Eu já escolhi um título ao relacionar a 

imagem apresentada ao conteúdo (23) 
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Eu escolhi um título por se parecer 

(mesmo tema/ estilo) com outra que eu 

já havia assistido (24) 

          

Eu assisto um filme/ série que é do 

mesmo diretor/ produtor de outra que 

gostei (25) 

          

Costumo escolher uma série/filme 

baseado em trailers assistidos 

previamente (26) 

          

 

Q8 As afirmações abaixo referem-se à forma como você faz as suas decisões. 

Selecione o ponto que melhor reflete a sua forma de decidir 

 1. Discordo 
totalmente 

(1) 

2 (2) 3 (3) 4 
(4) 

5. Concordo 
totalmente 

(5) 

Prefiro decisões complexas do que 

decisões simples (1) 
          

Pensar não é a minha ideia de diversão 

(3) 
          

Eu preferiria fazer algo que requer 

pouco pensamento do que algo que vá 

desafiar minhas habilidades de pensar 

(4) 

          

Eu tento evitar situações onde 

provavelmente eu tenha que pensar 

profundamente sobre algo (5) 

          

Eu apenas penso o necessário (7)           

Eu prefiro pensar em pequenos projetos 

diários, do que pensar em projetos de 

longo prazo (8) 

          

Eu gosto de tarefas que requerem 

pouco pensamento, uma vez que eu já 

as aprendi (9) 

          

A ideia de ter que pensar pra atingir os           
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meus objetivos me atrai (10) 

Eu realmente gosto de tarefas que 

envolvem a busca de novas ideias para 

solucionar problemas (11) 

          

Aprender novas maneiras de pensar não 

me animam muito (12) 
          

Eu prefiro que minha vida seja cheia de 

situações que eu deva resolver (13) 
          

A noção de pensar de forma abstrata é 

atrativa para mim (14) 
          

Eu preferiria uma tarefa que é intelectual 

dificl e importante do que uma que é 

importante de alguma forma mas não 

exige muito raciocínio (15) 

          

Eu sinto alívio ao invés de satisfação ao 

terminar uma tarefa que exija bastante 

esforço mental (16) 

          

Eu geralmente acabo discutindo sobre 

questões mesmo quando elas não me 

afetam pessoalmente (18) 

          

 

Q9 Sobre as afirmações abaixo, em uma escala de 1 a 5, em que 1 significa 

DISCORDO TOTALMENTE e 5 CONCORDO TOTALMENTE, atribua a nota que 

você achar conveniente nas frases que se seguem: 

 1. Discordo 
totalmente 

(1) 

2 (2) 3 (3) 4 (4) 5. Concordo 
totalmente 

(5) 

Eu assisto netflix pela vasta biblioteca 

(1) 
          

Eu assisto netflix pelo preço baixo (2)           

Uso Netflix predominantemente para ver 

filmes (3) 
          

Uso Netflix predominantemente para ver 

séries (4) 
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Uso Netflix como substituto da tv à cabo 

(5) 
          

Assistir Netflix é a minha principal forma 

de lazer (6) 
          

 

 

Q10 Assinale a quantidade dos itens abaixo presentes na sua residência 

 0 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 ou mais 
(5) 

Internet banda larga (1) 
          

Microcomputador (2) 
          

Banheiros (3) 
          

Empregados domésticos (4) 
          

Automóveis (5) 
          

Lava Louça (6)           

Geladeira (7)           

Freezer (8)           

Lava Roupa (9)           

DVD (10)           

Microondas (11)           

Motocicleta (12)           

Secadora de roupa (13)           

 

 

Q11 Estado Civil 

 Solteiro(a) (1) 

 Casado(a) (2) 

 Divorciado(a) (3) 

 Viúvo(a) (4) 
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Q12 Renda familiar (Considerando a de todas as pessoas da sua casa) 

 Nenhuma (1) 

 Até 1 salário mínimo ( R$ 880,00) (2) 

 De 1 a 3 salários mínimos (R$ 880,01 a 2.640,00) (3) 

 De 3 a 6 salários mínimos (R$ 2.640,01 a R$ 5.280,00) (4) 

 De 6 a 9 salários mínimos (R$ 5.280,01 a R$ 7.920) (5) 

 De 9 a 12 salários mínimos (R$ 7.920,00 a R$ 10.560,00) (6) 

 Mais de 12 salários mínimos (7) 

 

Q13 Com quem mora? 

 Sozinho (1) 

 Com o cônjuge (2) 

 Com os pais (3) 

 Com os amigos (4) 

 

Q14 Trabalha ou faz estágio atualmente? 

 Sim (1) 

 Não (2) 

 

Q15 Tem filhos? 

 Sim (1) 

 Não (2) 

 

Q16 Escolaridade 

 Ensino fundamental incompleto (1) 

 Ensino fundamental completo (2) 

 Ensino médio incompleto (3) 

 Ensino médio completo (4) 

 Ensino superior incompleto (5) 

 Ensino superior completo (6) 

 

 

 

 

 

 


