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IMPLEMENTAÇÃO 

 
 

CASO:  NETFLIX 

Na empresa norte-americana de streaming de vídeos Netflix, a única constante é 

a mudança! Desde os administradores aos colaboradores da base, ninguém tem a 

certeza de permanecer muito tempo na função ou na empresa. De facto, uma das 

práticas da área de talento é incentivar a «transparência radical», incluindo auto-

críticas e feedback aberto a colegas, bem como a realização de «testes» para os 

líderes decidirem se querem manter os subordinados. E até os gestores de topo 

com provas dadas são despedidos se já não forem considerados aptos para as no-

vas exigências. Por outro lado, há uma elevada autonomia no trabalho e a remu-

neração é bastante superior à média, o que atrai muitos candidatos qualificados...1 

Na vertente tecnológica, a Netflix desenvolveu a rede Open Connect para in-

teragir diretamente com os prestadores de serviços de internet e para usar os seus 

sistemas de cache no streaming dos conteúdos. Em paralelo, com o apoio da ins-

tituição francesa CNRS, conseguiu comprimir drasticamente o sinal de vídeo em 

alta definição. E dada a crescente dimensão da sua infraestrutura, a Netflix decidiu 

migrá-la para os data centers na nuvem da firma tecnológica norte-americana 

Amazon, preservando o controlo sobre a sua gestão e desenvolvimento.2 

Ao nível dos conteúdos, a Netflix começou desde cedo a complementar a trans-

missão de filmes e séries externas com a oferta própria. Nesse sentido, estabelece 

parcerias com produtores norte-americanos e internacionais, financiando os con-

teúdos exclusivos desde o início e, no caso das séries, contratando pelo menos 

duas temporadas. Atualmente, com investimentos de 8 mil milhões de dólares, a 

Netflix consegue produzir cerca de 400 novos conteúdos por ano, incluindo fil-

mes, séries, animes, documentários, concertos e programas infantis, sendo já mais 

de um quarto criado fora dos Estados Unidos da América. E para enriquecer a 

experiência dos clientes, os conteúdos podem ser classificados em 75 mil micro-

géneros, que servem de base ao algoritmo de personalização das recomendações.3 

Finalmente, o marketing dedica-se à divulgação da marca e dos novos conte-

údos nas redes sociais, através de comunicados, artigos e publicidade, bem como 

à angariação de novas subscrições. E a análise dos dados das visualizações dos 

seus mais de 170 milhões de clientes permite adequar cada vez melhor a oferta às 

preferências distintas dos diferentes mercados e segmentos.4 

Por isso, mesmo com receitas superiores a 20 mil milhões de dólares, a Netflix 

continua a reinventar-se para criar ainda mais valor sustentável.5 Mas quem não 

estiver à altura dos novos desafios, não tem futuro na empresa... 
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INDICAÇÃO 

Complemente a leitura do caso com pesquisa online sobre a Netflix. 

 

QUESTÕES 

Estrutura Departamental 

1. Identifique e comente as microestruturas mais frequentemente adotadas na Netflix. (Referência: 

páginas 356-8) 

2. Avalie a adequação das microestruturas da Netflix à sua estratégia. (Referência: Tabela 6.1 na 

página 358) 

Gestão Funcional 

3. Caracterize e comente a gestão de duas funções da Netflix à sua escolha. (Referência: páginas 

359-62) 

4. Como é que a gestão dos sistemas de informação na Netflix impacta na gestão das suas restantes 

funções? (Referência: página 362) 

Gestão de Processos 

5. Identifique e analise a natureza dos processos implementados na Netflix. (Referência: Tabela 

6.8 na página 363) 

6. Verifique se a Netflix adota metodologias de melhoria incremental e/ou radical dos processos. 

(Referências: Tabelas 6.9 e 6.10 nas páginas 364 e 365) 

Gestão de Projetos 

7. Identifique e analise a natureza dos projetos implementados na Netflix. (Referência: Tabela 6.11 

na página 367) 

8. Comente as práticas de gestão de projetos na Netflix. (Referência: páginas 368-70) 

Liderança da Implementação 

9. Posicione as áreas funcionais da Netflix no Mapa EGOS. (Referências: Mapa A6.1 e Mapa A6.2 

nas páginas 375 e 376) 

10. Analise o estilo de liderança situacional prevalecente na Netflix. (Referências: Figura A6.2 e 

Mapa A6.5 na página 381) 
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