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MÍDIAS SOCIAIS 
São sistemas projetados para 
possibilitar a interação social a 
partir do compartilhamento e 
da criação colaborativa de 
informação nos mais diversos 
formatos
Fonte: Wikipédia 



HISTÓRIA DA NETFLIX
1997 - Reed Hastings e Marc Randolph fundam a 
Netflix, um serviço online de locação de filmes. 
1998 - A Netflix lança o primeiro site de vendas e 
aluguel de DVDs: netflix.com. 
1999 - A Netflix lança o serviço por assinatura, 
oferecendo a locação ilimitada de DVDs por um preço 
mensal. 
2000 - A Netflix lança um sistema de recomendação 
personalizada de filmes, que utiliza as classificações 
dos próprios assinantes da Netflix para recomendar 
títulos. 

1997 
2000



HISTÓRIA DA NETFLIX

2002 
2005

2002 - Com 600 mil assinantes nos EUA, a Netflix faz 
uma oferta pública inicial na bolsa de valores de Nova 
York, com o símbolo “NFLX”. 
2005 - O número de assinantes da Netflix aumenta para 
4,2 milhões. 



HISTÓRIA DA NETFLIX

2007 
2011

2007 - A Netflix inicia o serviço de transmissão online, que 
permite aos assinantes assistir a séries e filmes 
instantaneamente no computador. 
2008 - A Netflix estabelece parcerias com fabricantes de 
eletrônicos para transmitir conteúdo online no Xbox 360, 
aparelhos Blu-ray e conversores de TV. 
2009 - A Netflix estabelece parcerias com fabricantes de 
eletrônicos para transmitir conteúdo online no PS3, TVs e 
outros aparelhos conectados à Internet. 
2010 - A Netflix é disponibilizada no Apple iPad, iPhone e 
iPod touch, no Nintendo Wii e em outros aparelhos 
conectados à Internet. A Netflix inicia o serviço no Canadá. 
2011 - A Netflix inicia o serviço em toda a América Latina e 
no Caribe. 



2012 
2016

2012 - A Netflix chega à Europa, lançando o serviço no Reino Unido, 
Irlanda e os países nórdicos. A Netflix recebe seu primeiro Emmy de 
Engenharia. 
2013 - A Netflix expande o serviço para os Países Baixos. A Netflix 
recebe 31 indicações ao Emmy, inclusive de melhor série dramática, 
melhor série de comédia e melhor documentário ou especial de não- 
ficção por “House of Cards”, “Orange is the New Black” e “The Square”, 
respectivamente. House of Cards venceu o Emmy em três categorias. A 
Netflix é a primeira rede de TV por Internet indicada ao Emmy. 
2014 - Em 2014, a Netflix iniciou o serviço em mais 6 países europeus 
(Alemanha, Áustria, Bélgica, França, Luxemburgo e Suíça). A Netflix 
venceu o Emmy em 7 categorias por House of Cards e Orange is the 
New Black. A Netflix conta com mais de 50 milhões de assinantes em 
todo o mundo. 
2015 - A Netflix disponibiliza o serviço na Austrália, Nova Zelândia e 
Japão e continua expandindo na Europa com Itália, Portugal e 
Espanha. O primeiro filme original Netflix, "Beasts of No Nation", é 
lançado. 
2016 - Expansão da Netflix no mundo todo. 



SETTING 
YOUR OWN 
DEADLINES
são sistemas projetados para 
possibilitar a interação social a 
partir do compartilhamento e da 
criação colaborativa de informação 
nos mais diversos formatos



MODELO DE NEGÓCIO 
Como  essa empresa gera valor? 

O Modelo de Negócio da Netflix é do tipo All You Can Eat por 
oferecer conteúdo em vídeo (filmes, séries, shows, documentários, 
etc.) ilimitado por um valor fixo mensal. 

O problema deste modelo é que ele possuía uma grande fraqueza: a 
falta de conveniência do deslocamento às lojas físicas e o modelo 
punitivo de multas pelo atraso na devolução dos vídeos. 

Criado em 1998, a Netflix revolucionou a indústria de locadoras 
de vídeos no mundo todo. 
Um mercado até então dominado pela BlockBuster que, apesar 
de suas enormes lojas e grande variedade de vídeos, se 
mantinha presa ao tradicional modelo de pagamento por 
diárias. 



MODELO DE NEGÓCIO/ HISTÓRIA 
Problemas, fraquezas do mercado

Os fundadores da Netflix, Marc Randolph e Reed Hastings, 
atentos a esses problemas resolveram criar um modelo de 
aluguel de DVDs por correios por assinatura. 



MODELO DE NEGÓCIO/ HISTÓRIA 
Impacto na sociedade e o que mudou com a sua existência?

Atentos novamente as mudanças tecnológicas do mercado, 
como o avanço da velocidade de conexão e de eletrônicos 
conectados a internet (como Smart TVs), seus fundadores 
migraram o serviço para o streaming online, migrando para 
um novo modelo de negócio da netflix. 

Desta forma, os clientes passaram a poder assistir quantos 
filmes quisessem no exato momento em que desejassem 
(on-demand) pelo mesmo custo mensal cobrado 
anteriormente. 

A mudança foi um sucesso, conforme o gráfico abaixo da 
Bloomberg, e rapidamente eliminou de vez a operação de 
DVDs. 



MODELO DE NEGÓCIO/ HISTÓRIA 
A grande ideia...



MODELO DE NEGÓCIO/ HISTÓRIA 

O novo modelo trouxe inúmeros benefícios. A empresa 
reduziu custos (correios, compra e resposição de DVDs), 
ganhou escalabilidade e passou a ter fácil atuação global, 
rapidamente expandindo pelos cinco continentes. 

Em 2016, a Netflix anunciou ter ultrapassado a marca de 
80 milhões de assinantes e presença em 190 países. 

Impacto na sociedade e o que mudou com a sua existência?



O MODELO DE NEGÓCIO DA NETFLIX NO BUSINESS 
MODEL CANVAS 

O modelo também é conhecido como Aluguel Sob- 

Demanda, Rent on Demand ou Video On Demand



ALGORITMO 
Como  gere  e organiza os dados/informações? 

   “Ao coletar dados do mundo todo e de países de diversos tamanhos, 
nossos algoritmos globais são capazes de acessar essas informações para 
fazer recomendações mais apropriadas e consistentes para essa
comunidade específica”, explica a empresa. 
    No total, foi necessário um ano de trabalho envolvendo dezenas de 
equipes da empresa e muitas pesquisas, com algumas dificuldades no 
caminho. 

Dificuldades no desenvolvimento 
São  todas relacionadas com a expansão: disponibilidade de conteúdo 
desigual, questões culturais e linguísticas. 

Fonte:  https://tecnoblog.net/191786/netflix-algoritmo-recomendacoes/ 



ALGORITMO 
Como  gere  e organiza os dados/informações? 

Fonte:  https://tecnoblog.net/191786/netflix-algoritmo-recomendacoes/ 

Disponibilidade 
 A  Netflix precisa fechar um contrato de licença com agências, para 
obter os direitos de distribuição ― é por isso que o catálogo não é igual 
para todo mundo. Isso tem influência na forma como o algoritmo se 
comporta, uma vez que ele precisa levar em conta a disponibilidade. 

Diferenças culturais 
Esse aspecto tem a ver com a criação das comunidades globais, uma vez 
que uma população de uma determinada região pode gostar de 
produções de nicho produzidas em outro país tanto quanto um nativo 
daquela localidade. Um filme de ficção científica será mais popular em 
um país que no outro, mas e quanto ao gosto dos usuários individuais 
que consomem esse tipo de conteúdo? Isso pode (ou não) estar ligado ao 
país. 



ALGORITMO 
Como  gere  e organiza os dados/informações? 

Fonte:  https://tecnoblog.net/191786/netflix-algoritmo-recomendacoes/ 

Diferenças culturais 
Então o serviço precisou pensar em um modelo de recomendação que 
funcionasse para países com poucos e muitos membros, e depois refletir 
diferenças locais no gosto. Eles se perguntaram: “o que é mais 
dominante: o gosto local ou pessoa? Ambos são importantes, mas 
padrões de gosto viajam globalmente”, entenderam os engenheiros. 

Linguagem 
Com 21 línguas originadas de diferentes partes do mundo, é importante 
entender como as palavras são formadas para ver como indexar as 
pesquisas e recomendações. Em alguns idiomas orientais, vários 
caracteres podem formar uma só sílaba (que vira um caractere 
diferente), o que afeta a busca. 



ALGORITMO 
Como  gere  e organiza os dados/informações? 

Fonte:  https://tecnoblog.net/191786/netflix-algoritmo-recomendacoes/ 

Linguagem 

Por exemplo: Oldboy, no alfabeto Hangul, usado por coreanos, é 올드보 
이. A primeira letra (올) vem da formação de três caracteres: ㅇ ㅗ ㄹ. 
Eles precisaram entender como a língua é formada para apresentar a 
sugestão com o mínimo de interações possível, entregando o resultado 
desejado só com a digitação de “ㅇ”, em vez de “올”. 

Além disso, a Netflix precisa levar em conta a disponibilidade de 
legendas e dublagem na hora de recomendar seu conteúdo. Um filme 
francês, sem legendas, pode não ser entendido por um brasileiro 
comum, mas existem brasileiros que falam francês fluentemente e 
entenderiam o filme sem problemas. 



COMO A NETFLIX GANHA 
DINHEIRO 

A Netflix ganha dinheiro cobrando uma mensalidade de 
R$ 19,90 pelo plano básico que é o mais simples. Existem ainda 
outros dois planos: padrão e premium que custam R$ 22,90 e 
R$ 29,90, respectivamente. 
Veja as descrição dos mesmos abaixo: 

O plano básico – permite que uma pessoa assista aos 
filmes e séries de TV da Netflix em definição padrão (SD). 



COMO A NETFLIX GANHA 
DINHEIRO 

O plano padrão – permite que duas pessoas assistam ao 
mesmo tempo aos filmes e séries de TV da Netflix e, 
quando disponível, em alta definição (HD). 

O plano premium – permite que até quatro pessoas 
assistam ao mesmo tempo aos filmes e séries de TV da 
Netflix e, quando disponíveis, em alta definição (HD) e 
ultra-alta definição (Ultra HD). 



COMO A NETFLIX GANHA 
DINHEIRO 
Para ganhar dinheiro a Netflix mantém seus custos 
operacionais abaixo das receitas com suas mensalidades. 

Os valores baixos servem para vender em maior escala e 
atender um maior número de pessoas e classes sociais. 

Graças ao seu modelo online via streaming a empresa se 
beneficia de economias de escala. 

Em 2015, a Netflix teve receitas de  1,74 bilhões de dólares e 
lucro de 74 milhões de dólares. 



Valor da empresa na bolsa 



Quantos empregados? 

Quantos empregados em TI?

2.348 A 3.700
Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Netflix e  https://www.forbes.com/companies/netflix/ 

Serviços de Tecnologia de Cliente; 
Engenharia de AV; 
Engenharia de Rede e Suporte Empresarial;
Operações 

Operações de TI inclui quatro equipes principais: 



Serviços oferecidos? 

filmes;
séries; 
shows; 
documentários, etc. 

Conteúdo em vídeo 
ilimitado por um valor 

fixo mensal.



MÍDIAS SOCIAIS 
Que características de mídias sociais possui? 

Como envolve seus usuários? 

No momento que há uma interação do usuário com o sistema do 
Netflix através da avaliação e recomendação,  ocorre a MÍDIA 
SOCIAL INDIRETA! O algoritmo social produz a interação social 
entre os usuários e o próprio usuário e os conteúdos disponíveis. 

 Como se sabe, antes de se tornar um assinante, a Netflix se apresenta aos 
usuários permitindo o acesso gratuito à plataforma e a todo o portfólio de 
filmes durante um mês.  
Nesses casos, se o cliente gostar, ele assina e vira um usuário ativo. Se não
gostar, talvez aquele não seja o momento de ele assinar e você não perde 
tempo investindo para aquisição de um usuário que vai cancelar no 
primeiro mês. 



MÍDIAS SOCIAIS 

E o  que os permite fazer em conjunto? 

Porque você assistiu....

Nós achamos que você vai 
gostar deste filme

Mensagens do Algoritmo 
Social da Netflix 

sugerindo conteúdo

Em conjunto, a Netflix através, por exemplo, da 
avaliação do produto "assistido", consegue oferecer a 
outro usuário aquele mesmo conteúdo, depois de ter 
sido alimentado por um usuário com comportamento 
parecido.



INOVAÇÕES PRODUZIDAS 
A Netflix veio para substituir dos canais de Tvs abertos e por 
assinatura, que reproduzem os filmes e seriados de acordo com sua 
grade de dias e horários.  Com a Netflix fica a critério do cliente decidir 
onde deseja assistir sua programação e se desejar pausar e assistir 
posteriormente.  
A Netflix é  uma empresa global, por isso  desejava  oferecer uma 
experiência de visualização que estava verdadeiramente disponível em 
todos os lugares, mesmo quando a Internet não está funcionando bem. 
Isso levou a esses três casos de uso de download priorizados: 

Vídeos melhores e ininterruptos em Internet não confiável 
Redução d o uso de dados móveis 
Assistir a  Netflix sem uma conexão à Internet (por exemplo, em um 
trem ou avião) 



NETFLIX EM NÚMEROS
 Ocupa 37% de todo o tráfego da internet, nos EUA, no horário de 
pico
66% dos vídeos são vistos na televisão, 27% no computador e 7% em 
celular ou tablet 
10 bilhões de horas de vídeo foram assistidas no primeiro trimestre 
de 2015 
45 GB de dados é quanto cada usuário da Netflix consome de dados 
por mês 
São 62 milhões de usuários, em mais de 50 países 
5,5 milhões de usuários ainda recebem os filmes pelo correio, em 
DVD's 
70% do conteúdo visto são séries 
37% dos usuários preferem esperar para assistir em maratona 
76% não se importam com Spoilers 
51% cometeriam adultério de netflix (assistir a uma série escondido 
do cônjuge) 

http://exame.abril.com.br/negocios/o-dia-a-dia-inusitado-dos-funcionarios-da-netflix/ 



O QUE É ÚTIL EM GI? 
Dentro de GI, pode - se encontrar diversas 
atividades no trabalho desenvolvido pela Netflix. 
Podemos citar algumas: 
1. Análise e monitoramento do algoritmo interno do 
sistema Netflix; 
2. Estudo do comportamento do usuário, de acordo 
com as atividades que ele vai desenvolvendo dentro 
de sua conta Netflix; 
3. Planejamento estratégico de ações internas e 
externas que envolvem a marca; 
4. Estudo e desenvolvimento de melhorias no 
sistema da empresa; etc 



https://analistamodelosdenegocios.com.br/modelo-de-negocio- 
da-netflix/ 

https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix 
http://techblog.netflix.com/ 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI334328- 
17773,00-ELES+SABEM+O+QUE+VOCE+QUER+VER.html 
https://tecnoblog.net/191786/netflix-algoritmo-recomendacoes/ 

https://ir.netflix.com/ 

TRÊS ESTUDOS DE REFERÊNCIA 

https://blog.vindi.com.br/licoes-para-aprender-com-o-modelo-netflix-
de-assinatura/

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Netflix 
  https://www.forbes.com/companies/netflix/ 

http://exame.abril.com.br/negocios/o-dia-a-dia-inusitado-dos- 
funcionarios-da-netflix/ 



OBRIGADO!


