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Roteiro inicial dos grupos focais
[Introdução] Olá, me chamo Carolina Alves, estou realizando uma pesquisa
para o mestrado em Design na PUC-Rio que tem como objetivo entender o
consumo de produtos e serviços recomendados para os usuários, seja uma
recomendação a partir de outras pessoas ou feitas pelo próprio serviço. Vocês não
estão sendo avaliados, não existem respostas certas ou erradas, a ideia aqui é
entender a percepção de vocês, seja ela qual for. Então eu vou fazer algumas
perguntas e peço que vocês desenvolvam seus pensamentos em cima delas.
Fiquem a vontade para comer e beber. Peço que evitem conversas paralelas
para que eu consiga pegar tudo com a gravação.
Perguntas Gerais
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1312280/CA

1.

Vocês

conhecem

e

costumam

acessar

sites

que

fazem

recomendações/avaliações de conteúdo? Como por exemplo: Trip Advisor,
Booking.com, Reclame Aqui, Amazon.com, Netflix. São úteis?
2. Para quais produtos e serviços vocês costumam pedir indicação? Hotéis,
restaurantes, mecânico, médicos, cabelereiros, outros? E para quem vocês pedem
essas indicações?
Perguntas Filmes
3. E no caso de filmes? O que faz vocês aceitarem uma recomendação? A
pessoa que indicou? A marca? A assertividade? A forma como foi recomendado?
Como está exposto?
4. Em quem vocês confiam? Amigos? Parentes? Pessoas com gostos
semelhantes? Marcas? Exemplo: funcionalidade do booking.com que filtra por
tipo de viajante.
5. E vocês, fazem recomendações? Como se sentem? Responsáveis?
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6. E quando você quer não recomendar alguma coisa? Advertir. Ou por ser
ruim ou mesmo sendo bom mas acham não ter a ver com alguma pessoa. E se um
serviço advertir um filme para você? Mostrar uma nota baixa (exemplo: Netflix).
7. Qual o critério para escolha de um filme? Assiste a um filme só porque
ele é relacionado a um filme que você sabe que gosta? Só porque é lançamento?
8. E se o próprio serviço/site recomendar conteúdo para você? Você vai
confiar? Por que?
9. E se a recomendação fosse feita por um diretor/ator? Ou por um crítico
especializado?
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10. Vocês entendem a diferença entre recomendação personalizada a partir
dos filmes que vocês já viram e outros tipos de recomendação (exemplos: quem
viu, viu também; assistindo agora; pessoas conhecidas; curadoria da marca). Nos
sites que você costuma acessar, essa diferença é clara?
11. Quantos itens relacionados vocês veem? Os primeiros? Todos? Quantos
vocês gostariam de ver?
12. Em que momento vocês gostariam de ver as recomendações? Quando
entro na tela de um filme? Quando esse filme acaba? Na tela inicial? Na minha
área personalizada? Receber por e-mail?
13. Vocês tem interesse em saber o critério do relacionamento? Por
exemplo, porque você assistiu a X, estamos lhe recomendando Y. Ou, porque
você gosta do gênero X, por exemplo.
Bônus
14. Como vocês acham que estes sites deveriam recomendar? Critérios?
Termos? Tipos, amigos, críticos, outros assinantes, o que estão assistindo no
momento?
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15. Vocês estão satisfeitos com a recomendação do Netflix? Por que?
[Encerramento] Gostaria de agradecer a disponibilidade e participação de
todos. A contribuição de todos será de grande importância para a minha pesquisa.
Caso tenham interesse, vou disponibilizar os dados da pesquisa para os e-mails
dos participantes.

Transcrição do Grupo de Foco – Sessão 1
Local: Residência da moderadora – Cosme Velho - RJ
Data: 22/10/2014
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1312280/CA

Horário: 21:00h
Duração: 65 min
Moderadora: Carolina Alves
Perfil dos colaboradores:
Colaborador A – 30 anos, Feminino
Colaborador B – 32 anos, Feminino
Colaborador C – 29 anos, Masculino
Colaborador D – 30 anos, Masculino
Colaboradoe E – 29 anos, Masculino
MODERADOR: [Introdução]
MODERADOR: Vocês conhecem e costumam acessar sites que fazem
recomendações/avaliações de conteúdo? Como por exemplo: Trip Advisor,
Booking.com, Reclame Aqui, Amazon.com, Netflix. São úteis?
D: Sim. Todos esses mais Deal Extreme.
MODERADOR: Para quais produtos e serviços vocês costumam pedir
indicação? Hotéis, restaurantes, mecânico, médicos, cabelereiros, outros? E para
quem vocês pedem essas indicações?
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A: Para produtos. Para consumir.
B: A primeira fonte ainda é o outro.
C: Quando uma pessoa tem o mesmo perfil que você ajuda muito.
A: Por mais que você não use, a opinião do outro.
E: Não confio para hotéis. Opiniões boas são os proprietários que fizeram e
opiniões ruins são os concorrentes. Então não confio. Só confio em amigos,
família, talvez colegas.
A: É mais um caminho por onde ir do que necessariamente o que você vai
escolher no final.
C: Uma base para começar a pesquisar.
B: Dependendo da pessoa eu vou ficar no hotel sim mas dou uma
pesquisada antes. Não vou direto, pesquiso a opinião.
B: Depende muito do que é. Se for, por exemplo, um restaurante, eu não
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1312280/CA

vou pesquisar, eu vou. Se for um hotel, eu vou pesquisar. Se for um filme eu vou
ver, não vou pesquisar. Logo, depende do produto. Depende do valor.
A: Depende do dano e do risco.
MODERADOR: E no caso de filmes? O que faz vocês aceitarem uma
recomendação? A pessoa que indicou? A marca? A assertividade? Forma como é
recomendado? Como está exposto?
C: Eu tive um caso de sucesso. Estava assistindo a Family Guy no Netflix e
ele me indicou um outro seriado com o mesmo tipo de humor. Me amarrei e
assisti a série toda.
A: Eu não confio. Eu olho e digo “De jeito nenhum”.
B: Eu super confio.
C: Eu olho e digo: “Vou dar uma chance”. Confio parcialmente.
D: O nosso Netflix é usado pelo meu pai e por várias outras pessoas
diferentes da família, então as indicações são completamente loucas. A minha mãe
assiste a Frozen, meu pai assiste a filmes de tiro, meu irmão assiste a filme
romântico com a namorada e a gente vê um seriado aleatório.
MODERADOR: Vocês que confiam no Netflix? Confiam porque ele acerta
nas recomendações?
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D: Na verdade, eu não escolho a primeira recomendação dele. Eu vejo tudo
que ele oferece e escolho o que me interessa. É bom para “zapear”.
A: Quando ele faz uma relação entre duas coisas que você conhece pode ser
um indicativo de que ele fez uma boa relação. Você pode inferir que as relações
entre as coisas que você não conhece podem ser boas também.
MODERADOR: Quantos itens relacionados vocês veem? Os primeiros?
Todos? Quantos vocês gostariam de ver?
E: Quanto mais, melhor. Mas não quero ver filmes muito antigos.
C: Acho o contrário porque começa a ficar muito genérico. Você perde o
efeito filtro.
B: Não gosto quando tem aquela coisa infinita não porque eu fico querendo
ver todos. Parece até random. Uma coisa que me deixa super ansiosa com a
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quantidade de opções é o Pinterest, que é infinito e eu não consigo parar de ver.
Odeio isso.
C: As vezes eu acho o Netflix meio demais.
D: Acho a interface muito ruim. Na televisão (Smart TV) é bem ruim mas
gosto das indicações. Algo simples que poderia ser melhorado é que ele muda em
bloco, você chega no final e ele muda em bloco e isso é horrível porque cansa a
vista e você fica meio perdido. A transição é brusca. A interface do vídeo game é
completamente diferente, ela mostra menos coisas. A movimentação pelo controle
é um pouco melhor mas ele usa um pedaço enorme da tela com a sinopse e uma
imagem do filme, acabo perdendo a visão dos outros títulos. Aquela visão de
locadora e isso que é legal.
MODERADOR: E vocês, fazem recomendações? Como se sentem?
Responsáveis?
A: Um pouco, fico preocupada mas recomendo. Fico chateada se a pessoa
não gostou porque a pessoa perde aquele tempo que nunca mais vai voltar.
E: Não me sinto responsável, é a minha opinião. Se o outro não concorda, o
problema é dele.
D: Eu dei uma sugestão de um filme para um amigo. Uma semana depois o
meu amigo me ligou e agradeceu muito, só para falar isso.
C: Qual o filme?

161

D: Vocês não vão gostar, por isso não indiquei para vocês.
MODERADOR: E quando você quer não recomendar alguma coisa?
Advertir. Ou por ser ruim ou mesmo sendo bom mas acham não ter a ver com
alguma pessoa.
A: Acho mais fácil. É mais fácil que indicar. A responsabilidade é da pessoa
se ela quiser assistir.
B: Eu não falo de filmes que as pessoas não vão gostar, eu falo de filmes
que as pessoas vão gostar.
MODERADOR: E se um serviço advertir um filme para você? Mostrar uma
nota baixa (exemplo: Netflix).
B: Acho completamente inútil. Parece chatíssimo.
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C: É um desafio.
E: Duvido.
A: Acho antipático. Esse negócio de estrelinha é isso? Nunca soube.
E: Acho que pode ser legal na hora em que você está escolhendo mas não
deixar de mostrar.
C: Acho interessante mas tem que ser muito claro o que é.
A: Não sei se eu gosto disso não. Acho pesado. É um ditador.
C: Ele não está bloqueando, é uma nota dizendo o quanto aquilo tem a ver
com o seu gosto. A pessoa pode usar ou não, ignorar completamente.
B: Se for uma pessoa eu quero saber, se for virtual não.
E: Se uma pessoa falar, você vai perguntar o porquê e ela vai dizer.
MODERADOR: Vocês tem interesse em saber o critério que o serviço usa
para te indicar ou não alguma coisa? Por exemplo, porque você assistiu a X,
estamos lhe recomendando Y. Ou, porque você gosta do gênero X.
E: Sim, porque no final a decisão é minha.
A: Se tiver os critérios melhora um pouco, mas mesmo assim não estou
interessada. Prefiro que as estrelas sejam notas de usuários. Cada um entendeu
uma coisa diferente.
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C: Assim é muito mais inútil pois é um monte de usuário que você nem
conhece e não tem o mesmo gosto que você. Quando é baseado no seu gosto é
muito mais informativo.
B: Para mim as estrelas eram recomendação dele sim mas sempre
positivamente. Se em algum momento eu escolher um filme que foge do padrão
eu não quero que ele me diga. Eu quero assistir.
A: Quanto mais informação é sempre melhor.
C: O Grooveshark diz quais artistas ele recomenda para você porque você
escutou tal banda.
B: Eu penso diferente, eu acho que poderia até ter os critérios, mas eu
gostaria de escolher. Eu gostaria de ir lá nas recomendações e fazer um filtro ou o
site decide para mim. Se eu não gostar, eu vou lá e mudo o filme. Não gosto de
em cada site ter que escolher, criar um perfil. Eu acho legal ter o critério em
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algum lugar caso eu queira consultar mas quando ele aparece não quero que ele
diga o porquê.
A: Pode ser uma opção e não uma obrigação.
C: Você não cria, o site vai aprendendo.
MODERADOR: Como você escolhe um filme?
C: É a coisa mais difícil do Universo. Você entra sem saber o que vai
assistir e vai vendo. Bate o olho e é esse.
A: Eu nunca sei, é uma busca infinita. Eu nunca entro falando quero ver tal
filme e se eu entro, eu troco e vejo outro. Algo que busco muito são os
adicionados recentemente. É o que eu vejo primeiro.
MODERADOR: Assiste a um filme só porque ele é relacionado a um filme
que você sabe que gosta?
E: Já fiz isso com atores para ver filmes do mesmo ator.
D: Com música é mais fácil porque você ouve várias vezes. Filme você só
vai ver novamente daqui a 10 anos. Você acaba revisitando e vê as
recomendações.
C: E o risco de você ouvir uma banda nova e não gostar é um risco menor.
D: Você perde 3 minutos e passa para a próxima. Filme tem que ser muito
ruim para sair no meio.
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MODERADOR: Tanto faz misturar a natureza do conteúdo? Por exemplo:
em um filme, recomendar uma série ou um documentário e vice-versa?
A: Eu fico incomodada. Não gosto nem quando entro em um gênero.
B: Quando você decide ver um documentário, você já sabe. Acho que seria
interessante ver separado.
C: Poderia ficar separado.
D: Eu gosto de “zapear” então prefiro misturado.
E: Tem que ser identificado. Você não quer só descobrir quando começa a
assistir. Deixar bem claro. Não precisa estar separado, tanto faz. Pode ser
misturado mas identificado.
MODERADOR: E se a recomendação fosse feita por um diretor/ator? Ou
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por um crítico especializado?
E: Considero como propaganda. Ou deve-se criar um jeito para criar
confiança.
D: Tem que ser alguém que eu respeite muito a opinião e não por ser uma
pessoa famosa. Levo em consideração mesmo que a pessoa esteja ganhando por
isso. O cara não iria colocar o nome dele em algo ruim.
E: Só se for algo mais sério, um documentário.
A: Mas você vai confiar? Amigo sim.
B: Mas se eu puder escolher os amigos.
MODERADOR: E se o próprio serviço/site recomendar conteúdo para
você? Você vai confiar? Por que?
D e A: Ignoro completamente. Nem vou ouvir o que ele falou.
MODERADOR: Vocês entendem a diferença entre recomendação
personalizada a partir dos filmes que vocês já viram e outros tipos de
recomendação (quem viu, viu também; assistindo agora; pessoas conhecidas;
curadoria da marca? Nos sites que você costuma acessar essa diferença é clara?
A: Sim. Tem os populares no Netflix que eu sei que é o que a galera está
vendo. Tem os recomendados que é baseado no que vemos.

164

D: O Grooveshark tem amigos, seu histórico e porque você ouviu. Pelo
título fica bem claro. Eu ficaria curioso de ver os populares entre os meus amigos
no Netflix mas não configurei a conta.
C: Que amigos, né? Se você puder escolher, tudo bem. Vai aparecer algo
nada a ver.
B: Seria tipo um “seguir” do Netflix.
A: Mais uma rede social.
C: Poder ser mas sem muita interação para não virar outro Facebook.
MODERADOR: Vocês associam o Facebook a esse tipo de site?
Todos: Nunca. Evito. Jamais.
A: Tudo que eu posso desassociar do Facebook, eu faço. Tenho pavor.
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D: O problema é o Facebook e não conectar ele com as coisas.
MODERADOR:

Em

que

momento

vocês

gostariam

de

ver

as

recomendações? Quando entro na tela de um filme? Quando esse filme acaba? Na
tela inicial? Na minha área personalizada? Receber por e-mail?
D: Assim que abro o aplicativo.
E: Para mim é na hora da escolha, quando estou dividido entre 3 opções, por
exemplo.
C: De cara o Netflix não tem como saber o que você quer. Um dia eu assisti
uma série de drama, outro dia uma comédia, outro dia um documentário. Se eu
começar a filtrar e entrar em comédia, ele vai pegar as comédias que eu já assisti e
vai começar a mostrar.
D: Tipo Deal Extreme, ele vai filtrando e mostra coisas relacionadas ao
filtro.
B: Quando acaba, eu adoro. Eu adiciono na lista.
D, B e C: Por e-mail não.
C: Muito invasivo. 100% negativo. Cada coisa no seu mundo.
B: Não suporto quando você faz uma busca e tudo que você começa a ver é
algo referente aquela busca. Me dá um desespero.
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MODERADOR: Vocês tem receio de ficarem em uma bolha? De não
conhecerem coisas novas por verem sempre coisas recomendadas as que vocês já
viram?
A e B: Não, zero.
D: Médio, porque já entro nas coisas com um direcionamento e saio da
bolha quando não estou lá. Na Amazon só compro quadrinhos. É chato mas
quando não está na minha conta vejo recomendações do que eu quero.
MODERADOR: Como vocês acham que estes sites deveriam recomendar?
Critérios? Termos? Tipos, amigos, críticos, outros assinantes, o que estão
assistindo no momento?
B: Diretor, ator, amigos só o que eu escolher.
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E: Filtros do ano (de produção).
MODERADOR: Vocês estão satisfeitos com as recomendações dos sites
que vocês acessam?
E: Deve sempre ter o pôster do filme.
D: Não gosto da forma que o Netflix faz a internacionalização dos filmes.
Tem filmes nacionais, todos os outros e filmes estrangeiros. Tem algo errado aí.
Título e capa em espanhol e descrição em português. Acho desrespeitoso.
A: Zero padrão.
C: Não tem critério.
A: Acho a busca horrorosa (Smart TV). É difícil saber o que tem e o que não
tem. O que está exposto não é nem um centésimo do que tem ali e você fica refém
da vitrine e perde a paciência para procurar. No site talvez seja mais fácil de
buscar, na Smart Tv é horrível, não tem como.
C: A categorização é ruim. Tem categorias demais. Vários filmes e seriados
estão em várias categorias.
A: Muito mal categorizado.
D: Você só pode buscar pelo título e não por gênero.
B: No Netflix eu vou muito mais para ver o que tem ali, como em uma
locadora. Quando eu quero um filme específico vejo de outras formas.
E: Mostrar próximos filmes disponíveis como o IMDB faz. Eu faço as
minhas listas no IMDB, vejo os lançamentos.
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A: No NOW tem o última chance. É bom porque as vezes você vai
empurrando com a barriga e acaba não vendo. Eu gosto.
D: De repente seria legal poder escolher quais recomendações que eu
gostaria de assistir na tela. Por exemplo, não quero ver os filmes que estão saindo,
só os que estão entrando.
B: Acho essa configuração ótima mas como opção, não como primeira tela.
C: Algo inicial default mas com possibilidade de configuração.
A: Só com o uso que você se interessa.
MODERADOR: O que vocês achariam se os filmes tivessem comentários?
B: Em hotel eu uso muito, em filme eu ia odiar.
A: Em filmes eu gosto.
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MODERADOR: E se tiver spoiler?
C: Você que lê, sabe que tem esse risco.
D: Eu uso de verdade as recomendações da Amazon e Deal Extreme, uso
mesmo. Leio sempre.
A: Não vou deixar de ver mesmo lendo os comentários.
D e A: Adoro trailer. Seria legal ter essa opção.
B: Odeio trailer. Gosto da sinopse. No Netflix tem um balãozinho quando
você coloca o mouse em cima. Gosto de ver filmes sem saber muito.
C: É bom ter a opção.
MODERADOR: Quando acaba um filme, assistir uma cena de outros é
interessante?
E: Acabou o filme, eu vou dormir. Uma vez que você viu um filme, você
não assiste outro. É diferente de série. No final do filme não interessa começar a
tocar outro. Nem qualquer outra coisa, dar pontos, opinião, nada.
A: Não vou olhar não.
D: Não.
B: O que eu gosto muito, na verdade, não sei se eu gosto mas eu me
submeto completamente é começar o próximo episódio de uma série.
D: É o tempo perfeito da preguiça.

167

C: Uma coisa que eu não gosto disso é que as vezes começa a tocar e eu não
parei mas na verdade eu não vi. Por isso, não confio no próximo. Se você viu 5
minutos de um, qual é o próximo.
B: Confio completamente no próximo.
D: Eu uso com parcimônia porque como a conta é compartilhada, outras
pessoas veem a mesma série que eu.
A: Vai recomendar qual outro filme? É complicado.
C: Acho que muita gente vai acabar assistindo. Pode ser bom.
D: Não pontuo nada, nem livro digital.
C: Acho legal mas não tenho saco para pontuar não. Não pontuo e não faço
lista.
B: No Netflix eu sempre pontuo.
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D: Eu nem sabia que dava pra colocar estrelinhas. (Smart TV)
MODERADOR: Sabendo que essa nota vai influenciar na recomendação,
vocês usariam?
A: Nesse caso sim. Pode ser que eu passe a usar.
C: Acho melhor saber, porque você sabe que é para você não para os outros.
D: Eu prestaria mais atenção mas acho que não usaria não.
E: Quero pontuar em outro momento, não quando acaba.
B: Par mim é o contrário, tem que ser no final, em outro momento não vou
pontuar.
MODERADOR: [Encerramento]

Transcrição do Focus Group – Sessão 2
Local: Globosat – Barra da Tijuca - RJ
Data: 24/10/2014
Horário: 13:00h
Duração: 75 min
Moderador: Carolina Alves
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Perfil dos colaboradores:
Colaborador A – 32 anos, Masculino
Colaborador B – 32 anos, Masculino
Colaborador C – 32 anos, Feminino
Colaborador D – 26 anos, Feminino
Colaboradoe E – 33 anos, Feminino
MODERADOR: [Introdução]
MODERADOR: Vocês conhecem e costumam acessar sites que fazem
recomendações/avaliações de conteúdo? Como por exemplo: Trip Advisor,
Booking.com, Reclame Aqui, Amazon.com, Netflix. São úteis?
C: Sim, sempre que viajo uso o Trip Advisor. Procuro hotel por lá, depois
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vou no site do hotel. Pra mim é importante saber a opinião publica de usuários.
Tem que ter um discernimento porque tem opiniões e opiniões.
D: São as novas plataformas de busca. Não adianta você jogar no Google
“hotéis Miami” no Google que vem tanta opção. É bom ter esses sites porque você
tem como filtrar, você coloca estrelinhas. São agrupamentos.
B: Você quer fazer uma busca em um lugar centralizado. Seja no Zap para
imóveis. Um lugar que está tudo junto ali e sem perceber você se aproveita dessas
recomendações.
C: O Google é uma coisa infinita.
E: Você sabe que aquela informação não provem de nenhum objetivo
publicitário ou divulgação. É uma informação pura e simples de quem esteve lá. É
mais honesto. Ninguém está querendo vender nada ali naquele momento,
dependendo da ferramenta obviamente.
MODERADOR: Para quais produtos e serviços vocês costumam pedir
indicação? Hotéis, restaurantes, mecânico, médicos, cabelereiros, etc? E para
quem vocês pedem essas indicações?
E: Informática.
A: Qualquer produto. Vou lá no Reclame Aqui.
B: Qualquer coisa que você vá consumir.
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C: Compras mais caras. Livro não, mas uma geladeira você procura a
marca. Ou você vai viajar para um lugar e vai usar uma cia aérea que você nunca
viu na vida. Deixa eu procurar aqui o que falam. Coisas que tem um maior risco
tendem a ser mais importantes.
B: As vezes uma recomendação de livro consegue te pegar, é algo que você
não está procurando. Procurei móveis na Mobly, agora todo lugar que entro vejo
coisas da Mobly me oferecendo guarda-roupa. Eu já comprei guarda-roupa, eu
não quero guarda-roupa.
D: Isso é um erro do Google.
C: É um marketing muito agressivo.
MODERADOR: Isso incomoda vocês?
D: Esse reforço me incomoda.
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C: Porque é publicitário, você não confia naquilo ali. Você sabe que aquela
opinião não é uma opinião de uma pessoa idônea, é alguém querendo vender
alguma coisa.
B: É muito agressivo.
C: É diferente de quando você entra no Trip Advisor e vê alguém falando
sobre, não é ninguém querendo vender. Pode até ter, mas de um modo geral não.
MODERADOR: E no caso de filmes? O que faz vocês aceitarem uma
recomendação? A pessoa que indicou? A marca? A assertividade? Forma como é
recomendado? Como está exposto?
D: O que mais me estimula a buscar críticas sobre filmes e séries é porque
bem ou mal você vai estar empregando um tempo ali e hoje em dia todo mundo
trabalha muito. O tempo que você tem para relaxar você quer ver algo específico.
Cheguei em casa, quero ver um besteirol, vou ligar na Warner para ver se está
passando Friends. Abri aqui o Telecine Play, quero ver um filme sábado a noite
para relaxar, beleza vou lá, busco: é humor, clássico, comédia romântica, drama.
Vou buscando esses filmes para chegar exatamente no que eu quero.
Independentemente do filme, do ator, do diretor.
C: Eu sou o contrário, eu vou pelo diretor, ator.
E: A recomendação me ajuda quando eu não sei o que escolher. Eu não
estou com vontade de buscar. Se houver uma recomendação com base no humor,
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no estado de espírito ou alguma coisa que eu já vi que é parecida, isso me ajuda.
Porque nem sempre estou afim de escolher, as vezes eu quero ter um
comportamento passivo. Quero que alguém me dê alguma coisa mas que tenha a
ver comigo, que não seja simplesmente uma grade de programação da TV que foi
uma pessoa que fez que não me conhece.
C: A recomendação supostamente foi feita com base no seu consumo não é
algo um para n.
B: O Spotify acaba indo nesse caminho. Ele já te sugere: jantarzinho
romântico, hora de dormir, chegando em casa, transito intenso, vai tentando te
mostrar por ocasião.
C: É muito raro eu ver algo que o Netflix me recomendou. Ele me
recomenda muitas coisas que já vi e ele obviamente não sabe porque eu vi antes
dele existir. As vezes tem umas recomendações meio aleatórias também e é muito
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difícil eu assistir algo que eu nunca ouvi falar. Eu sempre olho o IMDB e marco lá
as coisas que eu quero ver. Tenho muita paciência no Netflix, scrollo bastante,
navego por lançamentos. Tenho uns 100 itens na minha lista mas tem vezes que
eu chego lá e não quero ver nada que está na minha lista e fico assim eternamente
e vou parar em uma série que eu já estava vendo e vou ver mais episódios.
MODERADOR: Assiste a um filme só porque ele é relacionado a um filme
que você sabe que gosta?
D: Nem sabia que dava para fazer isso.
B: Pra mim aquilo é um monte de trilho, muita informação que não chama a
atenção. O peso da recomendação está compartilhado com outras coisas.
A: Eu gosto do Telecine Play.
D: Eu gosto de experimentar o que eu não sei. Gosto de ser surpreendida.
C: Eu tenderia a preferir uma recomendação de alguém que eu conheça
nesse caso. Cuja opinião eu respeito, cujo gosto é parecido comigo.
MODERADOR: Em quem vocês confiam para aceitar uma recomendação?
A, C, E: Amigos.
E: Mas não qualquer amigo.
A: Quando uma amigo meu fala de um filme eu vou lá e anoto no celular.
As vezes estou com uma lista de 100 filmes. Em algum momento eu vou lá e pego
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pra ver aquele filme. Mas tem dias que eu vou lá em lançamentos, olho o que me
agrada ali, tanto faz o ator. Vou pelo gênero e a partir dali eu começo a assistir.
E: Tem uns amigos que eu uso justamente para não assistir. Eu também
tenho uma nota no Evernote que eu anoto tudo, filme, séries, música.
A: E eu tento colocar ele logo em cima para eu não esquecer.
D: Eu anoto mais livros. O filme tem que vir de uma pessoa que eu goste
muito para anotar.
C: Meus pais tem um gosto parecido.
B: Algumas pessoas vão ter um índice de acerto maior no meu gosto do que
outras.
C: Mesmo tendo uma recomendação você tende a procurar coisas que você
tem alguma referência. Entre 2 títulos, esse eu já ouvi falar. Quando eu esbarro em
um pôster que eu nunca ouvi falar, eu entro e vejo a ficha técnica.
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A: Tem ator que não aceita filme ruim. Isso ajuda a escolher.
D: Ou um ator que você conhece e só faz besteirol, com certeza é um filme
engraçado.
MODERADOR: E vocês, fazem recomendações? Como se sentem?
Responsáveis?
A: Tem que pontuar o filme.
E: Eu tenho que catequizar as pessoas. Se a pessoa tem mau gosto eu tenho
que tentar abrir os olhos daquela pessoa.
B: Depende, se a pessoa está aberta pra isso. Tem pessoas que eu conheço
que eu vou recomendar 50 coisas e ela não vai assistir ou escutar então eu não
perco o meu tempo.
C: Quando eu gosto muito de um filme eu posto no Facebook o link do
IMDB. Eu consumo o Netflix na Apple TV e não consigo compartilhar de lá. Tem
que mexer comigo a ponto de eu querer falar para o mundo.
E: E se você tem alguém na sua família ou amigo que gosta daquele tipo de
filme, série ou musica. Você assiste e ouve e diz “é a cara de fulano”. Eu tenho
que falar para ela ver. Eu gosto de espalhar a informação.
E: No Spotify o meu consumo é totalmente mood, as vezes aparece cada
coisa.
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C: Sou mais aberta a ouvir músicas eu que nunca ouvi do que a ver filmes
que eu nunca vi. Tem uma questão de dedicação do tempo. Não vou passar 2h
aqui vendo algo que no final vai ser uma bomba.
MODERADOR: E quando você quer não recomendar alguma coisa?
Advertir. Ou por ser ruim ou mesmo sendo bom mas não ter a ver com alguma
pessoa. E se um serviço advertir um filme para você? Mostrar uma nota baixa
(exemplo: Netflix).
A, C, D, E: Sim, eu dou estrelinhas. Eu classifico.
C: Eu gosto de classificar no IMDB e no Netflix.
B: Eu tenho dificuldade de classificar com estrelinhas.
C: Eu prefiro de 1 a 10. As vezes quero dar 8 mas vejo que os outros 8 são
melhores do que ele, ai penso não é justo ele ficar junto.
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B: Você fica revisando as suas avaliações.
D: Eu só abro a boca pra falar de um filme que eu gosto muito. Vou
conversar com 10 pessoas no dia, vou dar um jeito de falar sobre o filme. Agora
um filme que eu não gostei, só se alguém comentar comigo ou eu realmente ainda
estiver muito impactada. Se é um filme bobo que já parecia ser ruim eu não vou
nem falar porque eu vou ficar com vergonha.
A: Filme “Sessão da Tarde” é uma categoria. É pra ver em casa, não gastar
dinheiro.
C: De graça você é menos seletivo.
E: Eu gosto de coisa tosca mas não recomendaria.
C: Outro dia uma pessoa recomendou no Facebook uma série. Fui ver e
gostei médio. Ai recentemente outro amigo falou super bem, então pensei vou dar
uma outra chance. Porque são pessoas que eu aprecio o gosto, temos afinidade.
D: Tem uma coisa da expectativa também quando falam muito bem.
B: Eu sou muito de sugestão, eu vou tentar ver. Dou segundas chances, pra
música principalmente mas não sei se a maioria das pessoas tem esse perfil.
E: Isso aconteceu comigo também com How I Met Your Mother. Já estou
na quinta temporada.
D: How I Met Your Mother foi uma série puramente de recomendação
porque quando as pessoas começaram a assistir no Brasil, ela não estava em
nenhuma plataforma. Foi uma série de boca-a-boca.
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MODERADOR: Vocês entendem que as estrelas no Netflix estão ligadas ao
seu gosto?
C: Sempre achei que fosse a média das classificações. Acho tão difícil você
matematicamente determinar essas coisas. O Netflix tem umas 60 perguntas para
tentar gerar esse algoritmo. Não acredito que seja possível.
B: Acho legal quando você sabe que algo foi recomendado por causa disso.
MODERADOR:

Vocês

tem

interesse

em

saber

o

critério

do

relacionamento? Por exemplo, porque você assistiu a X, estamos lhe
recomendando Y. Ou, porque você gosta do gênero X.
B e E: Sim.
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MODERADOR: Quantos itens relacionados vocês veem? Os primeiros? Todos?
Quantos vocês gostariam de ver?
D: Quando eu vejo, estou indo em todos os relacionados. Gosto quando tem algo
que me chama atenção.
B: Isso pra mim é uma dificuldade séria porque eu fico explorando e no final não
vejo nada. Começo a juntar 7, 8, 9 itens que quero assistir e não vejo nada.
A: Gosto de quantidade grande e se não acho nenhum me sinto frustrado e vou pra
outro site.

MODERADOR: E se a recomendação fosse feita por um diretor/ator? Ou
por um crítico especializado?
C: Acho irado porque é uma recomendação subjetiva de um especialista, de
alguém que entende daquilo e você já sabe qual é a dele. Se ele recomendar algo
inusitado eu vou dar uma chance.
A: É igual a um amigo nesse caso.
D: Se um diretor que você não gosta recomendar, você pode deixar de ver
filmes que você gostaria por implicância.
MODERADOR: E se o próprio serviço/site recomendar conteúdo para
você? Você vai confiar? Por que?
D: São pesos diferentes mas eu assistiria.
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E: Eu acharia que é algo que tem que cumprir uma certa média de audiência.
Ficaria com pé atrás.
C: Eu não veria porque é recomendado por eles mas se fosse um filme que
eu já quisesse ver.
A: Hoje eu já vejo quando tem um filme no destaque principal.
B: Se você não quer pensar, serve.
D: Você coloca mil coisas na sua lista e agora não dá mais tempo de ver.
B: Porque eu fiquei duas horas escolhendo. Acontece isso muito comigo. O
tempo que você gosta atrapalha o seu consumo porque você poderia estar vendo
alguma coisa.
A: Ia ser legal se o site tirasse o que eu já vi. Quando eu entro novamente
ele continua ali.
E: Quando o Netflix não tinha a lista de favoritos eu entrava no filme e via 2
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segundos para gravar ele na lista de assistidos.
MODERADOR: Vocês entendem a diferença entre recomendação
personalizada a partir dos filmes que vocês já viram e outros tipos de
recomendação (quem viu, viu também; assistindo agora; pessoas conhecidas;
curadoria da marca? Nos sites que você costuma acessar, essa diferença é clara?
A: Cada um é de um jeito.
D: Eu reparo, geralmente relaciona por categoria ou por ator.
C: Fora o trilho Sugestões Para Você, que eu acho a coisa mais vaga do
mundo, eu acho o Netflix bem claro porque ele faz esses agrupamentos malucos
como “Filmes com gangsters com final feliz”. É claro por causa do label. Você
não sabe exatamente o que liga aqueles filmes.
B: Ele informa o que agrupa aquilo ali, senão você estaria desconfiando mas
sem ter certeza. E qual a prioridade e ordenação a gente não sabe. Eu prefiro que
me indiquem porque eu vi um filme do que pelo gênero. As vezes eu fico confuso,
porque tem gênero, subgênero.
MODERADOR:

Em

que

momento

vocês

gostariam

de

ver

as

recomendações? Quando entro na tela de um filme? Quando esse filme acaba? Na
tela inicial? Na minha área personalizada? Receber por e-mail?
E: Prefiro no início porque dificilmente você vai emendar outro filme.

175

D: Também acho. No final você pode ter odiado o filme e ele te recomenda
outro no mesmo estilo do que você odiou.
A: Por e-mail seria algo legal. A NET envia os lançamentos do mês, acho
ótimo, fico ansioso para ver.
C e D: Eu gosto por e-mail.
B e E: Eu nem abro e-mail. Eu apago.
C: Do Netflix eu acho bom. Muitas vezes ele acerta, não sei se é porque é
uma novidade pura e simples ou se tem alguma lógica.
C: Tenho dúvidas se é melhor isso ter muito peso no início, um produto
voltado completamente para recomendação personalizada ou você ter a opção.
Você continua tendo a editoria, a divisão por gêneros e cada um pode escolher de
que forma quer achar e você também tem a possibilidade de ver recomendados.
Tendo a preferir a segunda opção porque não uso muito os recomendados, vou
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mais pelo que já conheço mas não sei o que o usuário comum acha. O leigo do
cinema.
A: Também gosto das 2 opções.
D: O que me dá agonia na recomendação, da recomendação, da
recomendação é você perder a opção, a variedade de opções. Isso me deixa
assustada.
MODERADOR: Vocês tem medo de entrar em uma bolha e só ver as
mesmas coisas sempre?
D: Com certeza.
E: Sim, uma coisa meio Facebook.
C: De entrar em um loop eterno? Não é uma preocupação.
B: Agora vou começar a ficar preocupado porque eu não tinha pensado
nisso. (risos)
MODERADOR: Tanto faz misturar a natureza do conteúdo? Por exemplo:
em um filme, recomendar uma série ou um documentário e vice-versa?
A: Acho muito ruim isso. Ou eu quero ver séries ou filmes. Tem um
documentário do 11 de setembro que eu achei que fosse um filme, só percebi
depois.
B: Não.
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C: Também não mas realmente talvez naquele momento não seja o que você
quer assistir mas é legal saber que existe uma certa semelhança. Eu hoje vejo
muito mais série do que filme, antes de Lost não era assim. Se eu sento em frente
da TV é pra ver a série que eu já estava vendo ou se eu não quero começar uma
nova, ai sim eu procuro um filme para ver. É outro tipo de narrativa, é menos
tempo. Criou-se esse desejo.
D: Nunca aconteceu comigo de receber esse tipo de recomendação. Acho
que não ficaria chateada mas entendo que quem vê um, nem sempre quer ver o
outro.
E: Série tem essa coisa de você acompanhar ao mesmo tempo que várias
pessoas acompanham e tem a questão do comentário. Você tem que falar no dia
seguinte e quem já viu não pode falar.
A: As vezes eu fico até chateado porque as pessoas começam a falar, eu não
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entendo.
D: Está por fora.
MODERADOR: Vocês gostam da funcionalidade que o Netflix tem de
começar o episódio seguinte em sequencia do anterior?
C: Eu acho que isso é bom pro Netflix. A minha vida acaba, eu não estava
planejando ficar 10 horas vendo séries. Funciona mas me irrita. Se eu levantar do
sofá na hora dos créditos, vou na cozinha. Eu não queria ver outro mas quando eu
chego já começou. Vou fazer o que? Tenho que sentar e ver. Na Apple TV dá
trabalho dar o stop.
B: No PS (Play Station) antes de acabar o filme, ele já coloca a tela pequena
e começa a tocar o próximo.
D: Eu gosto porque tenho dificuldade em acompanhar séries. Não consigo
ver só um episódio.
MODERADOR: O que vocês acham se os filmes tivessem comentários?
B: Poderia ter spoiler.
C: Não entendo porque não chamam uma API do IMDB e trás tudo de lá.
Ele tem tudo que você pode precisar: review, trilha sonora, trivia, comentários,
ficha técnica completa e se pudesse ainda consumir ali seria perfeito. Eu adoraria,
qualquer informação que me ajudasse a decidir.
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D: Eu tenho medo dos comentários porque você aceita recomendação de x
pessoas.
E: Talvez filtrar por uma rede social para ver o que os seus amigos estão
falando. Como o Trip Advisor que coloca em primeiro nível os seus amigos e
amigos dos seus amigos.
A: Ser aberto ou fechado é legal, como no You Tube que os comentários só
carregam quando você dá o scroll.
E: Tem gente que gosta de interagir, eu sou mais passiva nesse sentido.
MODERADOR: Vocês conseguem imaginar funcionalidades interessantes
para ajudar na escolhe de um filme?
C: Hoje o que temos são agrupamentos com base nas características do
filmes, seria interessante ter agrupamentos com base em situações para assistir
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aquele filme, ocasiões, clima. Volta e meia eu quero ver um filme para ficar
chocada, me sentir mal, ver filme para chorar, de realidade nua e crua. O
agrupamento pelo que aquilo vai causar em você não existe.
MODERADOR: Vocês tem alguma crítica aos sites que vocês acessam?
A: As vezes não quero ver filme antigo, só filmes novos e o Telecine agrupa
conteúdos velhos que eu já vi.
C: O que eu já vi não quero que apareça.
E: Tem certos conteúdos que eu não quero ver nunca, como por exemplo,
infantil. Eu queria poder dizer isso.
C: Isso seria muito bom. O Pandora fazia isso. Eu não me incomodo de
ensinar isso para a ferramenta mesmo que eu tenha que responder a algo.
A: Poderia ser algo automático.
B: Você quer melhorar as suas recomendações, responda a essas perguntas.
Tem que ser muito claro.
MODERADOR: Vocês preferem algo automático ou algo que vocês
respondam?
B: Os dois.
D: O questionário deveria ser opcional.
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A: Algo no ato, o Android tem uma configuração de como abrir um link.
Você escolhe e responde se é sempre ou apenas uma vez com possibilidade de
alterar nas configurações.
C: Quando você dá um “dislike” você diz se não quer ver aquilo nunca ou
só agora. Não é irreversível.
B: O “não quero ver agora” seria o skip.
A: Questionário as pessoas não tem paciência.
C: Quando você diz que não gostou você poderia responder algumas
perguntas. Você não gostou do gênero, do diretor, do ator?
D: Mas precisa ser muito bem feito para a pessoa não criar raiva daquilo. De
ficar perguntando muito.
B: Tipo o telefone (celular) quando toca.
E: Facebook faz isso também, quando você deixa de seguir alguém ele te
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pergunta o porquê com múltiplas escolhas.
C: Eu uso isso. Tenho a paciência para que ele entenda o porquê e o meu
feed fique melhor. Porque aquilo vai ter um benefício para mim.
MODERADOR: Em que momento você dá uma nota para um filme?
A: Depois que acaba.
B e D: Ou no meio, se você para de ver o filme porque estava ruim.
MODERADOR: Vocês fariam isso para filmes que vocês já viram?
C e E: Sim. Fiz uma leva e depois vou fazendo.
C: Para ele entender o que eu gosto e porque eu acho que a minha estrela
colabora para uma média de estrelas daquele conteúdo. Se eu gosto de um filme
quero colaborar para que ele fique bem ranqueado e que as pessoas assistam.
E: Quanto mais você usa, mais ele vai te dar resultados próximos daquilo
que você gosta. Se você entra no Netflix uma vez por mês vai ser muito difícil ele
te dar resultados próximos do seu hábito de consumo.
B: Pra mim é complicado porque vejo muitas coisas diferentes.
MODERADOR: Como vocês acham que estes sites deveriam recomendar?
Critérios? Termos? Tipos, amigos, críticos, outros assinantes, o que estão
assistindo no momento?
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E: Tem que ter como base o meu consumo.
C: Poderia relacionar com o gosto de outros seres humanos.
MODERADOR: Em termos de interface? Tem algo que vocês gostam ou
desgostam?
D: Gosto mais escuro.
C: Eu também. A navegação na Apple TV não é boa, é bem limitada. Sinto
falta de um botão para voltar para o Início, tenho que ir voltando todas as páginas
que eu passei.
E: Consumo no XBOX é muito melhor do que na Smart TV.
C: Já vi gente falando que quando usa TV e consoles de game, buscam no
iPad, adicionam na lista e voltam para ver.
A: Gosto muito quando você passa o mouse em cima do pôster e já vê tudo
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ali e já pode assistir também.
MODERADOR: [Encerramento]

