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APRESENTAÇÃO 

As Tecnologias da Comunicação e Informação e o Novo Modelo de 

Distribuição e Exibição Cinematográficas 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho 

 

O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) aliadas ao 

novo modelo de distribuição digital nomeadamente no cinema está a proliferar. Assim, 

a distribuição cinematográfica com a introdução do digital sofreu consideráveis 

alterações na sua cadeia de valor passando a ter uma configuração distinta no seu 

modelo de negócio. A presente investigação pretende saber qual o novo modelo de 

negócio da distribuição e exibição do cinema digital determinadas pelas TIC’s, sendo 

que estes estão gradualmente a redefinir o valor do conteúdo na era digital o que leva 

a que a cadeia de valor do cinema se encontre numa contínua alteração. Naturalmente 

que na era da internet a distribuição e o consumo assentes em plataformas digitais, 

nomeadamente multimédia são elemento determinante no desenvolvimento da 

investigação. Estas plataformas e em geral a utilização das TIC’s permitem uma 

redistribuição do valor criado essencial para os inovadores modelos de negócio, que 

se pretende identificar.  

 

Palavras-chave: Cinema Digital, Cadeia de Valor, Modelos de Negócio, Distribuição, 

Exibição, TIC’s, Multimédia. 

 
 
 



 



 

PRESENTATION  

 

The Information and Communication Technologies and the New Film 

Distribution and Exhibition Model 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho 

 

The development of information and communication technologies (ICT's) connected 

with the new digital distribution model, in particular in cinema is, proliferating. Thus, the 

film distribution with the introduction of digital has changed its sustain value chain to a 

distinct configuration in its business model. The present investigation aims to find out 

what new digital cinema distribution and exhibition models in the context of ICT's, 

because the evolution of new business models, are gradually being redefining the 

value of the content in the digital age, which leads to the value chain of cinema is in a 

continuous change. Of course, in the age of internet distribution and consumption 

based on digital platforms, including multimedia are decisive factor in the development 

of research. These platforms and in general the use of ICT's allow a redistribution of 

value created essential for innovative business models, intended to identify. 

 

Key Words: Digital Cinema, Value Chain, Business Models, Distribution, Exhibition, 

ICT’s, Multimedia. 



 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Ilustração 1 - “A pirâmide da comunicação de massas é um entre vários processos de 
comunicação social.” (McQuail, 2003, p. 10) .............................................................. 32 

Ilustração 2 - “Sequência interativa da comunicação, tecnologia e mudança cultural: as 
tecnologias originam-se na sociedade dependendo das formas de aplicação.” 
(McQuail, 2003, p 110) ............................................................................................... 35 

Ilustração 3 - “Dependência internacional das comunicações. Cada estádio do 
processo de comunicação de massas pode ser identificado como tendo um aspecto de 
hardware e de software de dependência potencial” (McQuail, 2003, p. 229) .............. 36 

Ilustração 4 - “Um modelo do valor de expectativa das gratificações dos media 
procuradas e obtidas.” (McQuail, 2003, p. 396) .......................................................... 46 

Ilustração 5 - O modelo de investigação proposto para o desenvolvimento da 
dissertação. (Ilustração nossa) ................................................................................... 77 

Ilustração 6 - Distribuição e exibição em e-cinema. (Adaptado a partir de: National 
Filme Board , 2011, p.13) ......................................................................................... 144 

Ilustração 7 - A Cadeia de Valor Genércia. (Adaptado a partir de: Porter, 1985, p. 37)
 ................................................................................................................................. 150 

Ilustração 8 - Quatro elos de uma cadeia de valor simples. (Adaptado a partir de: 
Kaplisnsky e Morris, 2002, p. 4) ................................................................................ 150 

Ilustração 9 - A cadeia de valor do cinema. (Adaptado a partir de: Bloore, 2009, p.4)
 ................................................................................................................................. 152 

Ilustração 10 - A cadeia de valor do filme de entertenimento. (Adaptado a partir de: 
Bloore, 2009, p.5) ..................................................................................................... 152 

Ilustração 11 - A cadeia de valor da indústria cinematográfica. (Adaptado a partir de: 
Bloore, 2009, p.6) ..................................................................................................... 153 

Ilustração 12 - Uma estimativa da cadeia de valor de acordo com a escala de tempo 
de um filme. (Adaptado a partir de: Bloore, 2009, p.15) ............................................ 154 

Ilustração 13 - Cadeia de valor da distribuição cinematográfica. (Adaptado a partir de: 
Chang [et al.], 2003, p.6) .......................................................................................... 155 

Ilustração 14 - Processo de produção para exibição de imagens. (Adaptado a partir de: 
Chang [et al.], 2003, p.14) ........................................................................................ 156 

Ilustração 15 - Mudanças progressivas na cadeia de valor da produção e distribuição 
de filmes com a transição para um processo totalmente digital. (Adaptado a partir de: 
Ribés, 2007, p.56) .................................................................................................... 157 

Ilustração 16 - Princípios da cadeia de valor do cinema digital. (Adaptado a partir de: 
D’Alessio, 2009, p.2) ................................................................................................. 159 



 

Ilustração 17 - Cadeia de valor do cinema digital. (Adaptado a partir de: Sasaki, 2008)
 ................................................................................................................................. 160 

Ilustração 18 - Cadeia de valor da projeção do cinema digital. (Adaptado a partir de: 
Wastyn, 2005a, p.4) .................................................................................................. 160 

Ilustração 19 - Cadeia de valor do cinema digital. (Adaptado a partir de: Wastyn, 
2005b, p.2) ............................................................................................................... 161 

Ilustração 20 - Cadeia de valor do cinema tradicional. (Adaptado a partir de: Castro, 
2008, p.26) ............................................................................................................... 161 

Ilustração 21 - Cadeia de valor do cinema digital. (Adaptado a partir de: Castro, 2008, 
p.27) ......................................................................................................................... 162 

Ilustração 22 - Nova cadeia de valor da distribuição cinematográfica. (Adaptado a partir 
de: Chang [et al.], 2003, p.60) ................................................................................... 163 

Ilustração 23 - Funcionamento da pós-produção no cinema digital. (Adaptado a partir 
de: Wilson, 2007, p.4) ............................................................................................... 181 

Ilustração 24 - Arquitetura da distribuição e exibição de um filme para um Cineplex. 
(Adaptado a parir de: Froemelt, 2003, p.1) ............................................................... 189 

Ilustração 25 - Exemplo de um sistema de gestão de uma lista de reprodução. 
(Adaptado a partir de: Vasilios, 2008, p.21) .............................................................. 236 

Ilustração 26 - Técnia de inclusão da marca d’água numa imagem. (Adaptado a partir 
de: Ferreira e Pereira, 2002, p.15) ............................................................................ 262 

Ilustração 27 - Processo de insersão de marca d’água em imagens. (Adaptado a partir 
de: Milano, 2007, p.3) ............................................................................................... 263 

Ilustração 28 - Funcionamento do filtro marca d’água. (Adaptado a partir de: Milano, 
2007, p.4) ................................................................................................................. 264 

Ilustração 29 - Método para incorporar a impressão digital. (Adaptado a partir de: 
Milano, 2007, p.6) ..................................................................................................... 265 

Ilustração 30 - Funcionamento da descodificação do filtro marca d’agua. (Adaptado a 
partir de: Milano, 2007, p.8) ...................................................................................... 266 

Ilustração 31 - Funcionamento da descodificação da impressão digital. (Adaptado a 
partir de: Milano, 2007, p.8) ...................................................................................... 266 

Ilustração 32 - Funcionamento da segurança na distribuição de um filme digital. 
(Adpatado a partir de: Ferreira e Pereira, 2002, p.11) ............................................... 270 

Ilustração 33 - Gestão de segurança. (Adaptado a partir de: Karagosian, 2001, p.5) 271 

Ilustração 34 - Funcionamento da gestão de segurança. (Adaptado a partir de: WIPO, 
2007, p.6) ................................................................................................................. 272 



 

Ilustração 35 - O FML na gestão de segurança. (Adaptado a partir de: Karagosian, 
2011, p.5) ................................................................................................................. 272 

Ilustração 36 - Funcionamento do sistema KDM. (Adaptado a partir de: Mitchell, 2004, 
p.16) ......................................................................................................................... 273 

Ilustração 37 - Gestão das chaves de segurança no sistema digital -1. (Adaptado a 
partir de: Karagosian, 2012, p.8) ............................................................................... 274 

Ilustração 38 - Gestão das chaves de segurança no sistema digital - 2. (Adaptado a 
partir de: Karagosian, 2012, p.9) ............................................................................... 275 

Ilustração 39 – Fluxo de trabalho na gestão das chaves de segurança no sistema 
digital. (Adaptado a partir de: Karagosian, 2012, p.10) ............................................. 275 

Ilustração 40 - Tipologia de relacionamentos na velha e na nova economia. (Adaptado 
a partir de: Watson [et al.], 2008, p.22) ..................................................................... 282 

Ilustração 41 - O e-commerce em ambiente de negócios e sociedade. (Adaptado a 
partir de: Human Informatics, 2009) .......................................................................... 283 

Ilustração 42 - Distribuição de ecrãs digitais no mundo. (Adaptado a partir de: 
Karagosian, 2012, p.4) .............................................................................................. 289 

Ilustração 43 - Receita de bilheteira EUA/Canada (US$biliões). (Adaptado a partir de: 
MPAA, 2011, p.9) ..................................................................................................... 290 

Ilustração 44 - Tipos de ecrã de cinema nos EUA. (Adaptado a partir de: MPAA, 2011, 
p.18) ......................................................................................................................... 291 

Ilustração 45 - Ecrãs nos EUA por tipo. (Adaptado a partir de: Karagosian, 2012, p.2)
 ................................................................................................................................. 291 

Ilustração 46 - Ecrãs por tipo de sala nos EUA. (Adaptado a partir de: MPAA, 2011, 
p.18) ......................................................................................................................... 292 

Ilustração 47 - Linhas de ação do programa MEDIA. (Adaptado a partir de: Joly, 2011, 
p.4) ........................................................................................................................... 293 

Ilustração 48 - Distribuição por categoria dos stakeholders representantes. (Adaptado 
a partir de: Comissão Europeia, 2009, p. 3) .............................................................. 295 

Ilustração 49 - “Outros interessados” respondentes por área de atividade. (Adaptado a 
partir de: Comissão Europeia, 2009, p.15) ................................................................ 295 

Ilustração 50 - Distribuição por país de origem. (Adaptado a partir de: Comissão 
Europeia, 2009, p.9) ................................................................................................. 296 

Ilustração 51 - Origem dos filmes distribuídos. (Adaptado a partir de: Comissão 
Europeia, 2009, p.10) ............................................................................................... 296 

Ilustração 52 - Distribuição de filmes digitais. (Adaptado a partir de: Comissão 
Europeia, 2009, p.11) ............................................................................................... 297 



 

Ilustração 53 - Distribuição dos exibidores por país de origem. (Adaptado a partir de: 
Comissão Europeia, 2009, p.5) ................................................................................. 297 

Ilustração 54 - Distribuição dos exibidores por tipo de sala de cinema. (Adaptado a 
partir de: Comissão Europeia, 2009, p.6) .................................................................. 298 

Ilustração 55 - Distribuição dos exibidores que utilizam equipamento digital. (Adaptado 
a partir de: Comissão Europeia, 2009, p.7) ............................................................... 298 

Ilustração 56 - Top 10 dos filmes norte-americanos em 3D na Europa em 2010. 
(Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.8) ..................................................................... 299 

Ilustração 57 - Filmes EUA vs. Filmes Europeus em número de lançamentos e de 
espectadores. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.9) .............................................. 300 

Ilustração 58 - Lançamento de filmes no mercado Europeu. (Adaptado a partir de: 
OEA, 2011, p.10) ...................................................................................................... 300 

Ilustração 59 - Distribuição de quotas no mercado do cinema. (Adaptado a partir de: 
OEA, 2011, p.11) ...................................................................................................... 301 

Ilustração 60 - Média anual do preço dos bilhetes de cinema. (Adaptado a partir de: 
OEA, 2011, p.6) ........................................................................................................ 302 

Ilustração 61 - Receita de bilheteira no mercado mundial em 2010. (Adaptado a partir 
de: OEA, 2011, p.21) ................................................................................................ 302 

Ilustração 62 - Evolução do número de ecrãs digitais na Europa. (Adaptado a partir de: 
OEA, 2011, p.14) ...................................................................................................... 303 

Ilustração 63 - Distribuição dos ecrãs digitais na Europa em 2010. (Adaptado a partir 
de: OEA, 2011, p.16) ................................................................................................ 304 

Ilustração 64 - Os ecrãs digitais 3D versus 2D na Europa e no Mundo. (Adaptado a 
partir de: OEA, 2011, p.24) ....................................................................................... 304 

Ilustração 65 - Os ecrãs digitais versus total de ecrãs na Europa e no Mundo em 2010. 
(Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.23) ................................................................... 305 

Ilustração 66 - Evolução anual das receitas. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.2) . 306 

Ilustração 67 - Evolução anual dos espectadores. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, 
p.4) ........................................................................................................................... 306 

Ilustração 68 - Filmes estreados por distribuidor. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, 
p.13) ......................................................................................................................... 307 

Ilustração 69 - Número de espectadores por distribuidor. (Adaptado a partir de: ICA, 
2012, p.15) ............................................................................................................... 307 

Ilustração 70 - Número de filmes estreados, número de espectadorese receita bruta 
por distribuidor. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.16) ........................................... 308 



 

Ilustração 71 - Origem dos filmes estreados em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 
2012, p.19) ............................................................................................................... 308 

Ilustração 72 - Receitas por origem dos filmes distribuídos em Portugal. (Adaptado a 
partir de: ICA, 2012, p.20) ......................................................................................... 309 

Ilustração 73 - Número de filmes estreados com projeção digital e por distribuidor. 
(Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.21) .................................................................... 310 

Ilustração 74 - Receita por exibidor em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, 
p.27) ......................................................................................................................... 310 

Ilustração 75 - Receita por exibidor em multiplex em Portugal. (Adaptado a partir de: 
ICA, 2012, p.29) ........................................................................................................ 311 

Ilustração 76 - Número de ecrãs por exibidor em multiplex em Portugal. (Adaptado a 
partir de: ICA, 2012, p.29) ......................................................................................... 312 

Ilustração 77 - Ecrás digitais 2K por exibidor em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 
2012, p.30) ............................................................................................................... 312 

Ilustração 78 - Ecrás digitais 3D por exibidor em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 
2012, p.30) ............................................................................................................... 313 

Ilustração 79 - Números de ecrãs por região em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 
2012, p.31) ............................................................................................................... 313 

Ilustração 80 - Média de espectadores por habitante e por região em Portugal. 
(Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.33) .................................................................... 314 

Ilustração 81 - Receita bruta por origem do filme. (Adaptado a partir de: ICA, 2013, 
p.11) ......................................................................................................................... 314 

Ilustração 82 - Número de espectadores por origem do filme. (Adaptado a partir de: 
ICA, 2013, p.11) ........................................................................................................ 315 

Ilustração 83 - Número de filmes estreados por origem em Portugal. (Adaptado a partir 
de: ICA, 2013, p.10) .................................................................................................. 315 

Ilustração 84 - Número de filmes exibidos por origem em Portugal. (Adaptado a partir 
de: ICA, 2013, p.10) .................................................................................................. 316 

Ilustração 85 - Receita bruta por distribuidor. (Adaptado a partir de: ICA, 2013, p.8) 316 

Ilustração 86 - Receita bruta por exibidor. (Adaptado a partir de: ICA, 2013, p.12) ... 317 

 



 

 



 

LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1 - Tarefas básicas do método cartesiano ....................................................... 64 

Tabela 2 - Características atuais da investigação em comunicação ........................... 65 

Tabela 3 - Formato, capacidade e tempor do filme ................................................... 219 

Tabela 4 – Projeção das salas de cinema digital para 2009-2022............................. 229 

Tabela 5 - Exemplo de um sistema de gestão de ecrãs ............................................ 236 

Tabela 6 – Topologias das redes de comunicação utilizadas para o e-commerce. ... 279 

Tabela 7- Número de projetos apoiados em média por ano ...................................... 293 

Tabela 8 - Número de filmes estreados com projeção digital e por distribuidor. ........ 309 

Tabela 9 - Receita por exibidor em Portugal. ............................................................ 311 

Tabela 10 - Receita por exibidor em multiplex em Portugal. ..................................... 312 

Tabela 11 - Números de ecrãs por região em Portugal. ............................................ 313 

Tabela 12 - Receita bruta e número de espectadores por origem do filme ............... 315 

Tabela 13 - Número de filmes estreados e exibidos por origem em Portugal ............ 316 

Tabela 14 - Receita bruta por distribuidor. ................................................................ 317 

Tabela 15 - Receita bruta por exibidor ...................................................................... 318 

 



 



 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

AES - Advanced Encryption Standard 
AGECOP - Associação para Gestão de Cópia Privada 

ALM - Application Lifecycle Management 
ANSI - American National Standards Institute 
AVC - Advanced Video Codec 
CDM - Content Distribution Manager 

CDMS - Control Display & Management System 
CDN - Content Delivery Network 

CDSP - Content Delivery Service Provider 
CoD - Cinema on Demand 
CPL - Composition Playlist 
CPU - Central Processing Unit 
CRT - Cathode Ray Tube 
CSP - Caption Synchronization Protocol 

DCDM - Digital Cinema Distribution Master 
DCI - Digital Cinema Initiatives 

DCP - Digital Cinema Package 
DI - Intermediário Digital 

DLP - Digital Light Processing 
DPI - Direitos de Propriedade Intelectual 
DSL - Digital Subscriber Line 
DTO - Download to Own 
DTR - Download to Rent 
DWT  Discrete Wavelet Transform 

EDCF - European Digital Cinema Forun 
EUA - Estados Unidos da América 
FEC - Forward Error Correction 
FML - Facility List Message 
FTP - File Transfer Protocol 

FVoD - Free video on demand 
HDSDI - High Definition Interface Serial Digital 

ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual 
IEC - International Electrotechnical Commission 
INE - Instituto Nacional de Estatística 
IRD - Integrated Receiver / Decoder 

iSCSI - Internet Small Computer System Interface 
ISO - International Standard Organization 

IT - Tecnologias da Informação 
ITU - International Telecommunication Union 

JPEG - Joint Photographic Experts Group 
JVT - Joint Video Team 

KDM - Key Delivery Message 
LCD - Liquid Crystal Device 
MFX - Material Exchange Format 

MPAA - MotionPicture Association of America 
MPEG - Moving Picture Experts Group 

NASDAQ - National Association of Secureties Dealers Automated Quotations 
NATO - National Association of Theatre Owners 

OBERCOM - Observatório da Comunicação 
OEA - Observatório Europeu do Audiovisual 



 

RPL - Resource Presentation List 
SAN - Storage Area Network 

SCAV  Serviços de Comunicação Audiovisual 
SDDS - Sony Dynamic Digital Sound 

SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers 
SVoD - Subscription Video on Demand 
SXRD - Silicon X-Tal Reflective Display 

TCP - Transmission Control Protocol 
TIC´s - Tecnologias da Informação e Comunicação 

UE - União Europeia 
UNESCO - United Nations, Scientific and Cultural Organization 

USD - Dólar Americano 
VCR - Videocassette Recorder 
VoD - Video on Demand 
VPF - Virtual Print Fee 
VPN - Virtual Private Network 

 



 

SUMÁRIO 

1. Introdução .................................................................................................... 21 

1.1. Introdução .............................................................................................. 21 

1.2. Delimitação do assunto tratado ............................................................. 22 

1.3. Justificação do tema .............................................................................. 22 

1.4. Pergunta de partida ............................................................................... 23 

1.5. Objeto da investigação .......................................................................... 24 

1.5.1. Objetivos ......................................................................................... 24 

1.5.1.1. Objetivo principal ....................................................................... 24 

1.5.1.2. Objetivos secundários ............................................................... 24 

1.6. Síntese dos capítulos............................................................................. 24 

2. A comunicação, o cinema e a sua sustentabilidade - Um enquadramento 
teórico .............................................................................................................. 27 

3. Metodologia de investigação ........................................................................ 63 

3.1. Introdução .............................................................................................. 63 

3.2. Formulação da pergunta de partida ....................................................... 66 

3.3. Fase exploratória ................................................................................... 68 

3.3.1. As leituras ........................................................................................ 69 

3.3.2. As entrevistas exploratórias ............................................................ 69 

3.4. A problemática ....................................................................................... 70 

3.5. Modelo de investigação ......................................................................... 71 

3.5.1. Construção das hipóteses ............................................................... 71 

3.5.2. Construção do modelo de investigação ........................................... 76 

3.6. Revisão da literatura .............................................................................. 79 

3.7. Observação ........................................................................................... 79 

3.8. Análise das informações ........................................................................ 80 

4. Cinema: Ontem, Hoje e Amanhã ................................................................. 81 

4.1. O cinema ............................................................................................... 81 

4.2. O cinema no tempo ............................................................................... 82 

4.2.1. Os inícios e o primeiro século do cinema ........................................ 82 

4.2.2. O cinema e as tecnologias digitais .................................................. 85 

4.3. Cinema enquanto arte e indústria .......................................................... 89 

4.3.1. Cinema enquanto arte ..................................................................... 89 

4.3.2. Cinema enquanto indústria .............................................................. 91 

4.3.2.1. Cinema analógico ..................................................................... 97 



 

4.3.2.1.1. Conceito cinema analógico .............................................. 97 

4.3.2.1.2. Funcionamento do processo fotoquímico do cinema ....... 99 

4.3.2.1.3. Vantagens e desvantagens ........................................... 100 

4.3.3. Cinema digital ................................................................................ 101 

4.3.3.1. Conceitos de cinema digital .................................................... 101 

4.3.3.2. Tecnologias da informação ao serviço do cinema .................. 103 

4.3.3.2.1. As TCI’s e o cinema ....................................................... 103 

4.3.3.2.2. Tecnologia Digital .......................................................... 105 

4.3.3.2.3. Digitalização .................................................................... 109 

4.3.3.2.4. Convergência Digital ...................................................... 116 

4.3.3.3. História do cinema digital ........................................................ 117 

4.3.3.4. Motivações para o aparecimento do cinema digital ................ 119 

4.3.3.5. Caracterização do cinema digital ............................................ 120 

4.3.3.6. Transição para o cinema digital .............................................. 121 

4.3.3.7. Vantagens e Desvantagens do Cinema Digital ....................... 128 

4.3.3.8. Tendências do Cinema Digital ................................................ 133 

4.3.3.9. Normalizações e Formatos do Cinema Digital ........................ 133 

4.3.3.10. E-cinema ............................................................................ 142 

4.3.3.11. Conteúdos Alternativos ...................................................... 144 

4.3.3.12. Futuro do cinema digital..................................................... 145 

4.3.4. Cadeia de Valor da Indústria do cinema ........................................ 149 

4.3.4.1. Introdução à cadeia de valor ................................................... 149 

4.3.4.2. A Cadeia de Valor do Cinema ................................................. 150 

4.3.4.3. A cadeia de valor e a transição para o cinema digital ............. 157 

4.3.4.4. Criação .................................................................................... 165 

4.3.4.4.1. Direitos de Propriedade Intelectual ................................ 167 

4.3.4.5. Produção ................................................................................. 172 

4.3.4.6. Pós-Produção ......................................................................... 176 

4.3.4.6.1. Enquadramento da pós-produção.................................. 176 

4.3.4.6.2. Prós e Contras da transição para o digital ..................... 183 

4.3.4.7. Distribuição ............................................................................. 185 

4.3.4.7.1. Enquadramento da distribuição cinematográfica ........... 185 

4.3.4.7.2. Vantagens e desvantagens da distribuição digital ......... 195 

4.3.4.7.3. Preparação dos conteúdos ............................................ 197 

4.3.4.7.4. Motivações para a transição .......................................... 198 



 

4.3.4.7.5. Meios de Distribuição Digital .......................................... 198 

4.3.4.7.6. Armazenamento............................................................. 199 

4.3.4.7.7. Taxa de impressão virtual .............................................. 202 

4.3.4.7.8. Pacote de Cinema Digital .............................................. 205 

4.3.4.7.9. Digital cinema distribution master .................................. 208 

4.3.4.7.10. Compressão................................................................. 208 

4.3.4.7.11. Suporte de distribuição de filmes digitais ..................... 219 

4.3.4.7.12. Futuro da Distribuição Digital ....................................... 220 

4.3.4.7.13. Papel Multimédia ......................................................... 221 

4.3.4.8. Exibição .................................................................................. 223 

4.3.4.8.1. Conceito e enquadramento da exibição cinematográfica
 ………………………………………………………………..223 

4.3.4.8.2. Tecnologia da projecção de cinema digital .................... 229 

4.3.4.8.3. Impactos do digital na exibição cinematográfica ............ 237 

4.3.4.9. Consumo ................................................................................. 239 

4.3.4.9.1. Origem e tipo de audiências .......................................... 239 

4.3.4.9.1.1 Conceito de audiência em cinema ........................... 241 

4.3.4.9.2. Modelo de Negócio ........................................................ 241 

4.3.4.9.3. Direitos de propriedade intelectual................................. 246 

4.3.4.9.4. Internet ........................................................................... 250 

4.3.4.9.4.1.1 Segurança Eletrónica......................................... 253 

4.3.4.9.4.1.2 Multimédia ......................................................... 284 
5. Os mercados do cinema - análise quantitativa........................................... 289 

5.1. A distribuição/exibição do cinema nos eua .......................................... 290 

5.2. A distribuição/exibição do cinema na europa ....................................... 292 

5.3. A distribuição/exibição do cinema em Portugal ................................... 305 

6. Conclusões e recomendações ................................................................... 319 

6.1. Conclusões .......................................................................................... 319 

6.2. Recomendações .................................................................................. 327 

Referências .................................................................................................... 329 

Lista de apêndices ......................................................................................... 355 

 



 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                     21 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO 

A crescente proliferação de canais e plataformas de distribuição, o aparecimento do 

cinema digital (d-cinema), nomeadamente o 3D, aliados ao progressivo 

desenvolvimento tecnológico, foram o mote para o tema desta investigação. 

Efetivamente, a mudança do sistema analógico para os media digitais, o crescimento 

do software e dos materiais criados por computador, bem como a capacidade de 

armazenar e compartilhar arquivos a nível mundial têm vindo a alterar a forma como o 

conteúdo é produzido e utilizado. O mesmo se passa com o cinema.  

Assim, a convergência dos novos sistemas de computação, oferece novos recursos 

substanciais na criação, distribuição e experiência do cinema. Quanto mais a produção 

é digital, mais os custos são reduzidos e simplificada é a flexibilidade em relação à 

produção analógica. O acesso aos meios tecnológicos e às TIC’s permite a qualquer 

pessoa ter ao seu alcance as tecnologias digitais para fazer um filme. 

O cinema digital tem vindo a emergir a uma grande velocidade, devido ao rápido 

aparecimento dessas tecnologias. Com isto, toda a lógica de distribuição e exibição 

até agora utilizada está a sofrer grandes alterações e também toda a vertente 

económica ligada às indústrias cinematográficas. Isto deve-se essencialmente ao 

aparecimento da tecnologia digital, nomeadamente a internet. Desta forma, surgem 

novos meios de distribuição de conteúdos, os quais trazem inúmeras vantagens ao 

setor da distribuição cinematográfica, pois reduzem significativamente os custos e 

torna muitos mais simples o envio das obras cinematográficas a todos os 

interessados. Assim, com a incrementação do digital existe uma significativa melhoria 

na distribuição do cinema.  

Por outro lado, a implementação do digital no cinema, necessita ter um maior cuidado 

com a segurança, pois torna-se mais fácil o download ilegal dos filmes. No sentido de 

preservar os direitos de propriedade intelectual, ou seja, proteger conteúdos ou dados, 

é necessária a existência de mecanismos de segurança eletrónica que apoiem os 

controlos lógicos, da mesma forma que existem controlos de segurança físicos. A 

segurança eletrónica serve-se das tecnologias emergentes para uma proteção mais 

eficaz. Se não se adequam os sistemas de segurança no cinema digital, então a 
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pirataria digital poderá vir a aumentar, impulsionada por maiores velocidades de 

download, que facilitam a distribuição ilegal de conteúdo. 

Com os avanços tecnológicos, o cinema digital tem beneficiado de inúmeras 

vantagens, que vão desde a produção e distribuição à exibição, trazendo, portanto, 

novas capacidades, logo menores custos de serviços. 

Em suma, com a transição do analógico para o cinema digital é necessário que a 

indústria cinematográfica crie um novo modelo de negócio, pois existirá uma mudança 

total na cadeia de valor do cinema. Novas técnicas e sistemas económicos terão que 

ser criados para que a indústria do cinema usufrua de uma vantagem competitiva em 

relação ao antigo sistema. 

1.2. DELIMITAÇÃO DO ASSUNTO TRATADO 

Os limites desta investigação, têm em consideração o cinema como umas das 

indústrias do grande setor da comunicação e o papel das novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC’s). A análise da influência das TIC’s e a criação de 

novos modelos de negócio, prendem-se essencialmente com as áreas da distribuição 

e da exibição e, ainda, pela sua proximidade direta com o consumidor final, tendo 

sempre em consideração a cadeia de valor e a sua evolução.  

1.3. JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

O cinema enquanto um dos pilares da cultura audiovisual, proporciona um tema 

enriquecedor e interessante para investigação, visto ter resistido a tornar-se totalmente 

digital, sendo um testemunho e participante relutante no momento revolucionário da 

transição analógica para o digital (Daly, 2008). 

A sétima arte, outra designação do cinema, nasceu no século XIX e percorreu o século 

XX até à sua penúltima década sem significativos desenvolvimentos tecnológicos, 

tendo sido mais um observador do século XX. Por esta razão, o cinema, pode 

representar melhor a transformação de uma cultura industrial para uma cultura digital, 

tendo resistido a transformar-se num novo media, mantendo-se difícil de produzir, 

distribuir e exibir até à conversão das tecnologias digitais e de informatização. Assim, 

o cinema está à beira de se tornar um novo media e pode ser analisado num momento 

de reorganização de paradigmas (Idem). 
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Sobretudo, a indústria do cinema está a tentar vender produtos dos séculos XIX e XX 

no século XXI. É necessário reconhecer o ambiente em mudança e abraçar essa 

mudança. Assim, a digitalização reduz os custos através da simplificação de produção, 

em que podem ser feitos e distribuídos mais conteúdos por empresas e por indivíduos 

(Picard, 2011). 

Com o fenómeno da digitalização aplicada ao cinema, foram inseridas alterações nas 

cadeias de valor, nomeadamente as introduzidas nas áreas da distribuição e da 

exibição.  

No percurso do ciclo de vida da indústria do cinema, a cadeia de valor referente ao 

cinema digital passou a ter uma configuração distinta da experimentada até então, 

tendo sido influenciada pela génese das novas tecnologias (Arouxa [et al.], 2011). 

As alterações referidas criaram relevância desde a sua gestão e estruturação, não só 

em relação aos três elos fundamentais do cinema: a produção; a distribuição e a 

exibição, mas também em relação ao estabelecimento de padrões e procedimentos 

acerca da sua elaboração. Assim, incluem-se nesta cadeia de valor os organismos 

competentes pela conceção de “normas e padronizações” (Idem).  

Além disso, o processo de produção de um filme, no padrão digital, veio modificar 

integralmente o elo da distribuição na cadeia de valor do cinema. A distribuição digital 

elimina por completo todo o processo fotoquímico de impressão e todo o seu modelo 

de negócio, sendo substituídos por métodos de distribuição digital cinematográficos, 

através de vários tipos de plataformas, tais como, cabo, satélite, multimédia (Castro, 

2008).  

Compulsada a bibliografia sobre estas matérias pensa-se que este tema é inovador, 

na medida em que comporta a análise do estado da arte das tecnologias e da sua 

aplicabilidade à distribuição/exibição do cinema digital. 

1.4. PERGUNTA DE PARTIDA 

Quando se inicia uma investigação deve-se enunciar o projeto da investigação na 

forma de uma pergunta de partida, através da qual se tenta exprimir o mais 

exatamente possível o que se procura saber, elucidar e compreender melhor (Quivy e 

Campenhoudt, 2008). 
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Para que uma pergunta de partida seja considerada adequada para uma investigação 

em ciências sociais, a sua clareza, precisão e concisão são essênciais, bem como a 

respetiva exequibilidade e pertinência. Esta utiliza o registo explicativo, normativo, 

previsto em que se enquadra a pergunta de partida (Idem). Estes critérios enquadram-

se substancialmente desenvolvidos no capítulo 3, metodologia de investigação. 

Assim, uma boa pergunta de partida deve poder ser tratada, trabalhada de forma 

eficaz e possível de fornecer elementos para lhe responder. 

A pergunta de partida que preside à presente investigação é: Qual o novo modelo de 

negócio e suas componentes resultantes da intervenção das TIC’s na 

distribuição/exibição do cinema digital? 

1.5. OBJETO DA INVESTIGAÇÃO 

1.5.1. OBJETIVOS 

1.5.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 Conhecer a influência das TIC’s na distribuição/exibição de produções 

cinematográficas digitais. 

1.5.1.2. OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 Perceber quais as novas tendências de distribuição de filmes à luz das TIC’s; 

 Entender quais as novas políticas internas da distribuição/exibição 

cinematográficas; 

 Compreender o novo modelo de negócio utilizado pela distribuição/exibição 

cinematográficas face à integração das novas tecnologias, nomeadamente 

através da utilização de plataformas multimédia. 

1.6. SÍNTESE DOS CAPÍTULOS 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, que consubstanciam uma 

sequência lógica de cada uma das fases do trabalho de investigação desenvolvido. 
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No primeiro capítulo, a introdução, centram-se noções como a delimitação do assunto 

tratado, a justificação do tema, a pergunta de partida e ainda o objeto da investigação 

(objetivo principal e objetivos secundários) que dão um breve enquadramento ao tema 

proposto.  

O segundo capítulo que basicamente faculta a abordagem e enquadramento teórico 

para a presente investigação encontra-se ancorada nas ciências sociais, nas ciências 

da comunicação, essencialmente na área teórica do cinema e do multimédia. 

Naturalmente foi necessário olhar para o cinema enquanto indústria e para os seus 

aspetos em gestão pelo que a análise das respetivas cadeias de valor foram 

essenciais. Entretanto, o multimédia como não pode ser encarado sem uma 

consistente abordagem às TIC’s conduziu a que estas fossem também alvo de um 

necessário enquadramento teórico. 

No que se refere à metodologia, capítulo três, que permitiu sequencializar no plano 

científico a presente investigação, detalhadamente as sete etapas correspondentes ao 

procedimento de investigação em ciências sociais e em ciências da comunicação. Foi 

ainda elaborado um modelo de investigação específico para a elaboração desta 

dissertação. 

O capítulo quatro denominado “Cinema: ontem, hoje e amanhã”, inclui todo o 

desenvolvimento da investigação que diz respeito às principais áreas de estudo, 

nomeadamente, o cinema digital enquanto indústria e todo o funcionamento da sua 

cadeia de valor, desde a criação, produção, pós-produção, distribuição, exibição até 

ao consumo. Ainda se percecionam os novos modelos de negócio do cinema em 

ambiente digital.  

No capítulo cinco, foi realizado um caso prático que se concentra no mercado do 

cinema, e envolve a descrição e a análise de dados correspondentes à distribuição e 

exibição do cinema digital nos mercados americano, europeu e português com a 

inerente análise quantitativa. 

Finalmente, o último capítulo diz respeito às conclusões e recomendações. Apresenta-

-se a reflexão final do trabalho de investigação, ou seja, os principais e mais 

relevantes resultados e responde-se formalmente aos objetivos e hipóteses 

inicialmente propostos. As recomendações estão intimamente ligadas às sugestões 
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para uma investigação futura nomeadamente na área do multimédia e a sua relação 

com o cinema digital.  
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2. A COMUNICAÇÃO, O CINEMA E A SUA SUSTENTABILIDADE - UM 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Considerando a definição da problemática como abordagem teórica que se decide 

adotar para enquadrar o problema colocado na pergunta de partida nesta investigação 

(Quivy e Campenhoudt, 2008), a problematização envolve as novas formas de 

consumo de cinema por via de novas plataformas de distribuição que por si englobam 

novos modelos de negócio. 

Com a introdução do digital e a rápida evolução das TIC’s, o cinema enquanto meio de 

comunicação sofreu significativas alterações. 

A comunicação possui várias significações, sendo um conceito polissémico, em que a 

ideia central é a de partilha entre os participantes, enfim um intercâmbio de informação 

baseado em mensagens emitidas ou recebidas (McQuail, 2003). 

 Existem divergências teóricas sobre se se deve denominar comunicação, enquanto 

“transmissão de mensagens por si próprias, sem provas de receção, de efeito ou de 

finalização da sequência”. O nível de resposta ou regresso (“direção única versus 

processos interativos”) e “o grau em que uma relação comunicacional é também uma 

relação social”, são outros pontos das dimensões mais relevantes da comunicação. De 

um modo geral, as recentes tecnologias ampliam a possibilidade e a probabilidade de 

desagregar a comunicação (“transmissão ou troca de mensagens”) de qualquer apoio 

social (Idem). 

Assim, a comunicação pode definir-se como um processo de interação através de 

sinais mutuamente reconhecidos. Usufruiu, em meados do século XX, de uma grande 

notoriedade sendo reconhecida como uma “disciplina" relevante (Hartley, 2002). 

A comunicação encontra-se ainda vinculada à área dos estudos culturais, ramo da 

teoria e da investigação que coincide de certo modo com o campo da comunicação e 

dos media, tendo uma referência mais alargada e envolvendo todas as formas de 

experiências culturais e simbólicas. Tem-se diferenciado por um rumo crítico e 

humanista e também por um forte foco na “cultura popular” especialmente juvenil 

(McQuail, 2003). 

Os estudos culturais tiveram a sua génese em Inglaterra, sendo hoje o seu âmbito 

internacional, muito distinto e sem depender dos estudos sobre os media e a 
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comunicação. Com isto, relaciona-se o gosto cultural, que é fruto da educação do 

indivíduo, como um conjunto relativamente estruturado e semiautónomo de 

preferências culturais, baseado em certos gostos partilhados, sem ligação entre si, de 

organizações sociais concretas. Este conceito diferencia-se das abordagens aos 

padrões de gosto, em termos de contexto social, classe ou meio. Relaciona-se assim 

com o estilo de vida de cada pessoa (Idem). 

Entretanto, está a ocorrer com dimensões históricas, uma transformação tecnológica, 

assente na agregação de várias formas de comunicação numa rede interativa ou, por 

outras palavras, na “formação de um hipertexto e de uma metalinguagem que, pela 

primeira vez na história, integram no mesmo sistema as modalidades escrita, oral e 

audiovisual da comunicação humana”. As dimensões do espírito humano estão 

reunidas numa nova interação entre os dois hemisférios cerebrais, as máquinas e os 

contextos sociais (Castells, 2002). 

Não obstante toda a ideologia da ficção científica e da publicidade comercial à volta do 

aparecimento da chamada “autoestrada da informação” (Idem), entende-se a 

informação num sentido lato, como o assunto (as mensagens) de toda a comunicação 

com sentido. Num sentido mais restrito a informação refere-se, geralmente, a dados 

factuais, que se verificam e que são de confiança no que concerne ao “mundo real”. 

Ainda neste mesmo sentido, e de uma forma concreta, a informação pode ser 

equacionada em função dos “dados” comunicados que fazem distinções num dado 

domínio da realidade e, portanto, “reduzir a incerteza” para o recetor, visto a sua 

importância não poder ser subestimada (McQuail, 2003). 

O carácter da comunicação muda de forma fundamental a potencial integração de 

texto, imagens e sons no mesmo sistema, interagindo a partir de vários pontos, num 

tempo selecionado (real ou passado) numa rede global, em condições de acesso livre 

e a preço reduzido (Castells, 2002). 

Assim, a cultura é perentoriamente moldada pela comunicação, porque o ser humano 

não vê a realidade como “ela” é, mas sim como são as suas linguagens. Estas são os 

media. Estes são metáforas. Estas criam o conteúdo da cultura. Visto a cultura ser 

mediada e determinada pela comunicação, os nossos sistemas de crenças e códigos 

historicamente produzidos são modificados, principalmente pelo novo sistema 

tecnológico e ainda mais com o decorrer do tempo. A cultura está a mudar e 

continuará a mudar para sempre com o aparecimento deste novo sistema eletrónico 
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de comunicação, o qual é caracterizado pelo seu alcance global, pela integração de 

todos os meios de comunicação e interatividade potencial. Contudo, coloca-se a 

questão das condições, características e efeitos reais dessa mudança. Sem a análise 

da transformação de culturas sob o novo sistema eletrónico de comunicação, a 

avaliação global da sociedade de informação falharia totalmente (Idem). 

A cultura e a comunicação foram definidas e redefinidas repetidamente, pois são 

conceitos que estão intimamente ligados com o que é intrinsecamente humano. Com 

efeito, a partir de um ponto de vista antropológico, a cultura tornou-se consolidada com 

todas as suas variáveis quando o homem apareceu pela primeira vez e estabeleceu 

relações interpessoais com os diferentes indivíduos que formam comunidades 

distintas, permitindo assim uma comunicação intercultural (Rising e García-Carbonell, 

2006). 

Todos os significados são definitivamente entendidos através do que se denomina de 

cultura. Esta, no entanto, não é fácil de compreender. Tem-se verificado que é mais 

frequentemente uma fonte de conflito do que uma sinergia, pois as diferenças culturais 

são um incómodo e muitas vezes um desastre (Idem).  

Por todas estas razões, Baumgratz (1998), observa que o que é necessário definir 

detalhadamente são as dimensões culturais relevantes de uma situação de 

comunicação social, envolvendo indivíduos ou grupos de nacionalidade e/ou origem 

cultural diferentes, bem como as diferentes formas de socialização que se encontram 

num determinado ponto das suas vidas, a fim de contribuir para a realização social 

geral, institucional, de grupo, organizacional e de objetivos pessoais.  

Para Kroeber, Kluckhohn e Untereiner (1952), existe para a cultura uma revisão crítica 

de conceitos e definições diferentes, a maioria, se não todas, das quais poderiam ser 

consideradas válidas, dependendo do campo da ciência em que se estão a utilizar. A 

este propósito, Spencer-Oatey (2004), afirma que a cultura é um conjunto difuso de 

atitudes, crenças, comportamentos e convenções de pressupostos básicos e valores 

que são compartilhados por um grupo de pessoas e que influenciam o comportamento 

e as interpretações de cada membro. 

A cultura pode ainda ser definida como o processo contínuo que produz sentidos da 

experiência social (Fiske, 2000). Esta perspetiva de cultura contraria as versões mais 
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antigas que a equacionam com padrões fixos ou com os resultados das práticas 

culturais (McQuail, 2003). 

Neste contexto, a referência fundamental do conceito de cultura incide nos objetos 

simbólicos produzidos pelas indústrias dos media, incidindo ainda nos costumes, 

práticas e significados associados ao processo de comunicação de massas. O termo 

é, por vezes, usado para referir o quadro mais geral das crenças, ideologia, da 

sociedade, que providencia o contexto da intervenção dos media (Idem).  

Entretanto, por outras palavras, a cultura é a esfera da reprodução não de bens, mas 

de vida. Assim se se estiver a planear usar o termo "cultura" como um conceito 

analítico, ou se se encontrar a sua utilização, é improvável que se fixe apenas numa 

definição para todas as ocasiões. No entanto, muitas vezes não é possível utilizar ou 

ler a palavra de forma clara e indiscutível (Hartley, 2002). 

O termo cultura é multi-discursivo. Pode ser mobilizado a um número de diferentes 

discursos. Isto significa que não se pode utilizar uma definição fixa em qualquer 

contexto e esperar que faça sentido. Os seus sentidos e os usos estabelecidos 

resultam da sua utilização dentro de vários discursos. A cultura é vista como uma 

parte determinante da atividade social, e, portanto, é tanto uma esfera significativa 

para a reprodução das desigualdades sociais de poder como uma componente 

principal da economia mundial em expansão (Idem). 

Todavia, a abordagem culturalista envolve todos os aspetos da produção, das formas 

e da receção de textos e dos respectivos discursos. Assim, os media de massas caiem 

inevitavelmente no campo dos estudos culturais (McQuail, 2003). 

Em alternativa à visão predominante da comunicação como transmissão sob a forma 

de um modelo ritual existe, também, uma abordagem à comunicação e à sociedade 

que atribui à cultura um lugar mais central (Carey, 1988). Neste em que a vida social é 

mais que poder e comércio e inclui também a partilha da experiência estética, de 

ideias religiosas, valores e sentimentos pessoais e noções intelectuais, enfim uma 

ordem ritual (Carey, 1989). Assim pode entender-se a comunicação como um 

processo simbólico onde a realidade é produzida, mantida, reparada e transformada 

(Idem). 
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Além disso, a comunicação de massas não é um conceito com uma definição fácil, 

mas sim um conceito do senso comum que é usado para um número fixo de diferentes 

fenómenos juntos de uma forma não-analítica (Hartley, 2002). 

Assim, o termo massa descreve um vasto mas amorfo conjunto de indivíduos, com 

comportamentos semelhantes, sob influência externa e que são vistos pelos seus 

possíveis manipuladores como desprovidos de identidade própria, de formas de 

organização ou de poder, de autonomia, de integridade ou de determinação pessoal. 

Representa uma visão da audiência dos media. É usado com a mesma conotação 

negativa em várias expressões relacionadas, como comportamento de massas, 

opinião de massas, consumo de massas, cultura de massas, sociedade de massas e, 

evidentemente, a própria comunicação de massas (McQuail, 2003). 

A comunicação de massas é um tema de entre muitos das ciências sociais, fazendo 

parte integrante das ciências da comunicação. Por seu turno, o conceito de ciência da 

comunicação foi definido por Berger e Chaffee (1987) como “ciência que pretende 

compreender a produção, processamento e efeitos dos sistemas de símbolos e sinais 

pelo desenvolvimento de teorias testáveis, com generalizações adequadas que 

expliquem fenómenos associados à produção, processamento e efeitos”.  

Embora esta definição seja apresentada como consensual e aplicável à maior parte da 

investigação sobre comunicação, é de facto dirigida para um modelo de pesquisa, 

para o estudo quantitativo do comportamento comunicacional e as suas causas. É 

especialmente inadequada para lidar com a natureza dos sistemas simbólicos e de 

significação, os processos pelos quais o sentido é dado e percebido em diferentes 

contextos sociais. Mais recentemente, apareceram dificuldades a respeito da definição 

e limites do campo de estudo que tornaram confusa a linha entre a comunicação 

pública e privada e entre a comunicação interpessoal e de massas. É pouco provável 

que se consiga encontrar uma única definição do campo de estudos que possa cobrir 

adequadamente a diversidade dos fenómenos e perspetivas relevantes. É também 

pouco provável que qualquer ciência da comunicação possa ser independente e 

autossuficiente, dadas as origens do estudo da comunicação em muitas disciplinas e a 

natureza alargada das suas questões, provenientes dos campos económico, jurídico, 

político, ético, bem como da cultura (McQuail, 2003). 

A teoria da sociedade de massas tem sido ativa numa ampla variedade de estudos 

dos media, onde tende a produzir visões apocalípticas de que a televisão e o cinema 
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estão a fazer para as massas, mas nunca, estranhamente suficiente, para o crítico. 

Todas as vezes que se especular sobre o efeito que os media têm sobre as pessoas, 

especialmente se os seus pensamentos se voltam para noções como dependência, 

agressão, brutalização, dessensibilização, está a pensar-se na teoria da sociedade de 

massas (Hartley, 2002). 

Uma maneira menos problemática de localizar o conceito da comunicação de massas 

num campo mais largo da pesquisa sobre comunicação é classificá-lo de acordo com 

os diferentes níveis da organização social nos quais a comunicação ocorre. De acordo 

com este critério, a comunicação de massas pode ser vista como um entre vários 

processos de comunicação da sociedade, no vértice de uma distribuição piramidal de 

outros processos de comunicação (ilustração 1) (McQuail, 2003). 

     
 

Ilustração 1 - “A pirâmide da comunicação de massas é um entre vários processos de comunicação social.” (McQuail, 2003, p. 10) 

O conceito de uma condição pós-moderna cativou a imaginação de muitos teóricos 

sociais e da cultura e parece ser uma teoria para a sociedade de informação. Além da 

sua ampla aceitação, é um conceito complexo e obscuro que envolve várias ideias 

relevantes para os meios de comunicação de massas. A teoria da comunicação de 
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massas apresentou uma boa capacidade para ampliar o seu campo de ação e cobrir 

muitos aspetos da cultura, especialmente em relação às ligações com a vida 

quotidiana, bem como para abrir ilimitadamente o tema complexo da natureza da 

cultura dos media. Esta teoria tem ganho no seu conjunto, com o trabalho dos teóricos 

da cultura que colonizaram o território antes limitado e, sustentado principalmente na 

psicologia, sociologia e teoria política (Idem).  

Para que a questão da relação entre a comunicação de massas e a cultura possa ir 

mais longe, ter-se-á que ser preciso, acerca do que se apresenta a si próprio como 

objeto de estudo. Isto torna-se difícil pelos muitos sentidos em que o termo “cultura” é 

usado, refletindo a complexidade do fenómeno (Ibidem).  

A cultura é definida como processo mas pode ainda considerar-se como atributo 

partilhado por um grupo humano. A cultura pode também referir-se a textos ou objetos 

simbólicos, codificados com sentidos particulares por e para pessoas com 

identificações culturais particulares (Carey, 1988). 

Do ponto de vista histórico, a primeira questão “cultural” da teoria dos media foi o 

carácter da nova cultura de massas tornada possível pela comunicação de massas. 

Era normalmente apresentado em relação ao conteúdo (textos culturais) mas 

estendia-se à questão da prática do uso dos media de massas. Envolvia quase 

sempre uma visão das pessoas como elementos das massas, a nova forma da 

coletividade social, muitas vezes percecionada como não tendo qualquer outra cultura 

própria (McQuail, 2003). 

O surgimento de uma cultura mediática distinta levou, também, a pensar acerca da 

natureza da cultura popular, que passa a ser vista não apenas como alternativa barata 

de produção de massas, mas também como novo ramo vital da criatividade cultural e 

prazer (Schudson e Schudson, 1991 e McGuigan, 1992).  

As numerosas inovações históricas na tecnologia da comunicação, embora sem 

dúvida revolucionárias nas suas implicações, como já se argumentou, não podem de 

facto ser identificadas como causas de mudanças específicas na forma da sociedade 

(Slack, 1984). As inovações são sempre adotadas de acordo com imperativos sociais 

mais exigentes, existindo demasiadas forças poderosas envolvidas na mudança social 

(Winston, 1986). 
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Não será fácil encontrar relação entre os sucessos e os fracassos da modernização 

nos últimos sessenta anos e as características dos sistemas relevantes (McQuail, 

2003). É contudo plausível supor que a tecnologia da comunicação produzirá efeitos 

no próprio processo de comunicação, uma vez que cultura e comunicação estão 

interligadas. Se a nossa experiência do mundo é mediada tecnologicamente, então a 

própria tecnologia deverá ter alguma relevância (Idem). 

Por seu turno, o conceito de sociedade de informação salienta o papel da informação 

na sociedade (Castells, 2002). 

Assim, a sociedade de informação surge como uma expressão bastante utilizada para 

descrever a sociedade atual no que respeita ao que se pensa ser a força motriz do 

poder produtivo. A justificação desta consideração deriva da aparente dependência, 

tanto material como cultural, de grande parte da vida moderna em relação à produção, 

manuseamento e aplicação da informação e da intervenção de complexas redes de 

comunicação. O setor das TIC’s parece ter-se tornado na principal fonte de 

prosperidade nas sociedades economicamente mais avançadas (McQuail, 2003). 

Ou seja, uma sociedade da informação é uma sociedade onde a criação, distribuição, 

utilização, integração e manipulação de informação é uma atividade económica, 

política e cultural significativa. A sociedade da informação visa obter vantagem 

competitiva internacionalmente, através da utilização da tecnologia da informação (IT) 

de forma criativa e produtiva (Beniger, 1986). 

Felizmente, embora exista descontinuidade tecnológica, há na história continuidade 

social suficiente para permitir a análise das tendências, com base na observação dos 

movimentos que prepararam a formação do novo sistema nas duas últimas décadas 

(Castells, 2002). 

Outras teorias relevantes da tecnologia da comunicação centram-se nas possíveis 

influências, na forma ou no conteúdo de certas mensagens dos media e portanto nos 

significados tornados disponíveis. Mesmo assim, não se pode estabelecer efeito algum 

da tecnologia-cultura, porque as próprias tecnologias são artefactos culturais e não 

existe maneira de romper o círculo. A teoria existente é pouco mais que uma descrição 

de padrões observáveis nos sentidos culturais oferecidos pelos, e através, dos media 

de massas, que podem ser influenciados por muitas características de um dado meio 

e não apenas tecnológicas (McQuail, 2003). A ilustração 2 dá uma visão geral do 
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processo pelo qual as mudanças tecnológicas podem influenciar a cultura mediática. 

Talvez o mais importante desta ilustração seja a pouca probabilidade do impacto direto 

das tecnologias nas práticas culturais e só quando mediadas por uma instituição 

relevante, neste caso os media de massas (Idem). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 2 - “Sequência interativa da comunicação, tecnologia e mudança cultural: as tecnologias originam-se na sociedade 
dependendo das formas de aplicação.” (McQuail, 2003, p 110) 

Um dos efeitos da nova tecnologia da comunicação, para o qual existe consenso 

alargado, é a tendência para a internacionalização da comunicação de massas. A 

questão dos efeitos culturais potenciais derivados desta tendência tem sido muito 

debatida. O movimento para uma cultura global dos media tem várias fontes, 

evidenciando-se a cada vez maior capacidade de transmitir sons e imagens com baixo 

preço para além fronteiras e à roda do mundo, ultrapassando os limites de tempo e de 

espaço. Igualmente forte como causa, é o crescimento do comércio global dos media 

(e dos mercados globais dos produtos mediáticos), o que fornece o contexto 

organizacional e a dinâmica determinante da globalização. Nenhuma destas condições 

apareceu subitamente, nem é nova a ideia da cultura transnacional (há muito que 

antecede a própria ideia de nacionalidade), mas a novidade consiste no aumento das 

potencialidades transculturais de imagens e de música (Ibidem). 

Entretanto, com base em Mowlana (1985), verifica-se a existência de uma 

dependência internacional dos media, em que se analisam todas as formas de 

comunicação internacional e onde há um modelo em que as duas dimensões, o eixo 

da tecnologia (“hardware versus software”) e o eixo de comunicação (“produção 

versus distribuição”), são determinantes do grau de dependência ou autonomia, 

conforme expresso na ilustração 3.  
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Ilustração 3 - “Dependência internacional das comunicações. Cada estádio do processo de comunicação de massas pode ser 
identificado como tendo um aspecto de hardware e de software de dependência potencial” (McQuail, 2003, p. 229) 

Este modelo representa uma sequência familiar entre a fonte (emissor) (1) e o destino 

(recetor) (4), mediado por uma produção baseada na tecnologia (mensagem) (2) e na 

distribuição (3). Na comunicação internacional, ao contrário da situação típica dos 

media nacionais, as quatro fases: origem, produção, distribuição e receção podem 

estar, e muitas vezes estão separadas espacial, organizacional e culturalmente 

(McQuail, 2003). 

Nesta internacionalização, os produtos dos media de um país são habitualmente 

importados e incorporados por um sistema de distribuição diferente e chegam a 

audiências para os quais não se destinavam originariamente, sendo muito comum em 

especial no cinema, onde a criação e produção ocorrem num país e a distribuição se 

processa noutro. Além disso, a lógica tecnológica é muito óbvia nos seus efeitos, os 

quais continuam a mudar com a sucessão de novas e importantes invenções que têm 

afetado as diferentes indústrias dos media, nomeadamente a cinematográfica. Existe 

uma pressão quase irresistível para que mais cedo ou mais tarde, se adotem as 

últimas inovações. O cinema mudou com o advento do som e da cor (Idem) e agora 

uma mudança ainda maior com a digitalização.  
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A pressão da tecnologia, sobretudo, com base na experiência e como resultado das 

invenções que determinam patamares técnicos mais elevados para preços mais 

reduzidos e que as organizações dos media têm que manter, quer as audiências 

saibam e se preocupem com isso ou não, para que possam competir, obriga a 

mudanças no cinema. O investimento em meios técnicos pressiona para a sua 

máxima utilização, por questões economicistas. As novas tecnologias trazem 

benefícios permitindo maior velocidade, flexibilidade e capacidade, mas determinam 

normalizações que obrigam todas as organizações dos media a segui-las e, por fim, 

influenciam as expectativas das audiências sobre o que é mais profissional ou 

aceitável (Ibidem).  

As TIC’s impulsionaram o investimento internacional, aproximaram os povos, 

permitindo interagir, levando a um processo de interação e integração, a globalização. 

Desta forma, a globalização é a integração mais estreita dos países e dos povos que 

resultou da enorme redução dos custos de transporte e de comunicação e a 

destruição de barreiras artificiais à circulação transfronteiriça de mercadorias, serviços, 

capitais, conhecimentos e pessoas em menor escala (Stiglitz, 2002). 

Por seu lado, o termo globalização consiste no processo de integração internacional, 

decorrente do intercâmbio de visões, produtos, ideias e outros aspetos da cultura (Al-

Rodhan e Stoudman, 2006). Descrevendo a interação entre as culturas das forças 

macrossociais, estas forças incluem a religião, a política e a economia. Assim, a 

globalização pode corroer e universalizar as características de um grupo local 

(Carpenter, 1999). Os avanços na infraestrutura de transportes e telecomunicações, 

incluindo o surgimento da internet, são fatores importantes na globalização, originando 

ainda mais interdependência das atividades económicas e culturais (Guyford, 2008). 

Assim, os componentes da globalização não são novidade. O tráfego sem fronteiras 

foi vigorosamente perseguido por séculos. O intercâmbio cultural e interdependência 

têm ocorrido ao longo da história através do comércio, colonização e exploração. A 

aceleração da indústria através da inovação tecnológica descreve a era da 

informação, tanto quanto a era industrial (Hartley, 2002). 

Portanto, a globalização é melhor utilizada para descrever uma recente intensificação 

das redes, alianças e interligações em economia. O fenómeno da globalização 

económica tem potenciado a implementação de negócios e de capital através das 
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fronteiras num ritmo inédito desde 1980, o qual implica mudanças nos sistemas e 

estruturas de comércio. Como exemplos podem incluir-se, sistemas de comunicação 

através dos quais os negócios são conduzidos, práticas de trabalho e competências 

necessárias para dirigir o capital, novos regimes jurídicos e institucionais necessários 

à ordem, bem como, controlo e manipulação dos mercados. Neste processo, a 

globalização tem visto o comércio internacional e o capital, segregados das economias 

nacionais. Assim, o comércio eletrónico, (e-commerce), permite trocas de bens e 

serviços no espaço eletrónico internacional, estimulando a criação de fluxos mais 

rápidos de capital, capazes de transcender as estratégias governamentais diretas de 

controlo e intervenção (Idem). 

Naturalmente, o mapa da globalização é diferente do das economias nacionais que se 

estão a tornar parte de uma nova economia. Os Estados-nação não têm estratégias 

nacionais económicas nem estratégias de operação num sistema económico global 

(Castells, 2002). Os receios de que os países possam perder a sua autonomia - a 

globalização trará a dissolução dos Estados-nação, surgiram como resultado da 

formação de blocos comerciais, reforçado pela introdução de uma moeda única para a 

Europa e o desenvolvimento do direito internacional (Hartley, 2002). 

Desta forma, a globalização não é simplesmente uma ocorrência económica. A 

dimensão da sua identidade cultural inclui, entre outros, o entretenimento global, a 

moda e o turismo. A globalização cultural é muitas vezes entendida como uma forma 

de americanização. Tais estratégias e usos estão longe de ser uniformes. A cultura 

"global" pode coexistir com as comunidades locais e tradicionais, identidades e gostos, 

incentivar uma multiplicidade de culturas, proporcionando mesmo a possibilidades de 

novas culturas emergentes (Idem). 

Assim, a globalização é entendida como um processo geral onde a localização da 

produção, transmissão e receção dos conteúdos dos media deixa de ser 

geograficamente fixa, em parte como resultado da tecnologia e ainda pela estrutura e 

organização internacional dos meios de comunicação. Muitas consequências culturais 

são previsíveis, especialmente a deslocalização do conteúdo e a substituição das 

culturas locais. Podem ser vistas como positivas, quando as culturas locais são 

enriquecidas por novos impulsos e ocorre uma combinação criativa. Mais 

frequentemente são vistas como negativas pelas ameaças à identidade cultural, à 
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autonomia e à integridade. Os novos media são frequentemente considerados como 

aceleradores do processo de globalização (McQuail, 2003).  

Os novos media encontraram na internet um suporte preferencial e que conduziu a um 

significativo desenvolvimento do multimédia. 

A definição básica e bastante limitada de multimédia, é o de media no qual dados 

espaciais (texto, imagem e som) são combinados com dados temporais (voz e vídeo), 

por meio de um objeto unificador – o computador (LaFrance, 2000). 

Assim, o termo multimédia designa uma forma de comunicação que abrange vários 

meios para transmitir uma mensagem. Esta noção está subentendida na própria 

palavra, que se encontra formada por duas partes, o prefixo multi e o sufixo media. O 

prefixo multi tem origem da palavra latina multus e significa "numeroso" ou "vários". 

Por outro lado, o sufixo media é o plural da palavra latina medium, um substantivo que 

significa "meio", "centro" ou "intermediário". Então, partindo apenas da análise 

etimológica, conclui-se que a palavra multimédia significa "múltiplos intermediários" ou 

"múltiplos meios" (Ribeiro, 2012). 

Ainda resulta da composição da própria palavra que advém da justaposição dos 

termos: multi + media, isto é, vários meios ou formatos como texto, imagem, vídeo, 

som, entre outros (Carvalho, 2002). 

Pode dizer-se que multimédia é fundamentalmente comunicação que capitaliza na 

natureza multissensorial dos seres humanos, através da qual é possível converter 

mensagens em códigos úteis e compreensíveis, sendo que as interações daí 

resultantes reformulam o modelo de comunicação, tornando-o um campo de criação 

coletiva da mensagem (Pereira, 2007). As interações têm o poder de enriquecer ou de 

modificar o modelo de comunicação e o mundo virtual torna-se um vetor de 

inteligência e de criação coletivas (Idem). 

Deste modo, pode definir-se multimédia como uma forma de comunicação que 

engloba vários meios para transmitir uma mensagem (Ribeiro, 2012). Este conceito 

deverá ser perspetivado tendo em consideração os meios utilizados para transmitir a 

mensagem, os modos de a apresentar, bem como os sentidos implicados na sua 

receção e descodificação (Carvalho, 2002). A multimédia, ao reunir as práticas de 

comunicação, computação e processamento de informações num determinado campo 
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interdisciplinar, é particularmente determinante no âmbito TIC´s (Rao, Bojkovic e 

Milavanovic, 2006). Num sentido lato, pode considerar-se como a forma de 

comunicação com utilização conjunta de meios informáticos e telecomunicações, com 

recurso a veículos de propagação de informação a todo o sistema dos media 

convencionais e aos equipamentos audiovisuais (Coelho e Coelho, 1999). 

Além disso, a multimédia é uma tecnologia interdisciplinar, orientada para as 

aplicações, que capitaliza na natureza multissensorial dos seres humanos e na 

capacidade de armazenamento, manipulação e transmissão de informação não-          

-numérica dos computadores, tais como, vídeo, gráficos e áudio, complementada com 

informação numérica e textual (Minoli e Keinath, 1994). 

A descrição tecnológica mais comum de multimédia é, geralmente, a integração de 

dois ou mais diferentes meios de comunicação com o computador. O componente 

media, inclui texto, gráficos, animação, fala, música e vídeo (Burnett, Brunstrom e 

Nilson, 2003). 

O termo multimédia envolve ainda a apresentação interativa e integrada de voz, áudio, 

vídeo, gráficos e texto. É um importante tema em tecnologia da informação que reúne 

as práticas de comunicação, computação e processamento de informações em 

domínios interdisciplinares. O desafio das comunicações multimédia é fornecer 

serviços que integram texto, som, imagem e informações de vídeo de uma maneira 

que preserve o uso da interatividade (Bojkovic, Dragorad e Samcovic, 2003). 

Talvez a maneira mais útil de definir multimédia seja como a ligação entre vários 

dispositivos num meio interativo, ou ligações entre os diversos meios de comunicação 

num único dispositivo interativo. Várias aplicações com som, texto, dados e imagens 

podem ser integradas numa combinação de vários aparelhos ou num único dispositivo 

(Burnett, Brunstrom e Nilson, 2003). 

Para além disso, multimédia é definida de uma forma mais genérica, incluindo não só 

as aplicações interativas, mas também a utilização de dispositivos cuja natureza não é 

digital, ou seja, multimédia é qualquer combinação de texto, arte gráfica, som, 

animação e vídeo apresentada ao utilizador por um computador ou por outro meio 

eletrónico (Vaughan, 2011). 
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Nesta investigação aplica-se o conceito de multimédia num sentido mais específico da 

informação, relacionado com o tratamento e processamento de informação digital, isto 

é, com a manipulação de informação digitalizada e controlada por computador e não 

no sentido lato do termo. Assim, este conceito é analisado no âmbito da multimédia 

digital, como “área relacionada com a combinação controlada por computador de 

texto, gráficos, imagens paradas e em movimento, animações, sons e qualquer outro 

meio pelo qual a informação possa ser representada, armazenada, transmitida e 

processada sob a forma digital” (Ribeiro, 2012). 

De facto, nem todas as combinações de tipos de media podem ser designadas de 

multimédia. Existe uma restrição importante para que a combinação dos media se 

possa classificar como multimédia, tem de agregar pelo menos um media estático com 

um media dinâmico. De acordo com esta restrição, por exemplo, um documento de um 

processador de texto que inclua texto, desenhos e imagens não é considerado um 

documento multimédia. A inclusão desta restrição na definição de multimédia digital 

anteriormente referida permite, finalmente, definir multimédia como uma combinação 

controlada por computador de texto, gráficos, imagens, vídeo, áudio, animação e 

qualquer outro meio pelo qual a informação possa ser representada, armazenada, 

transmitida e processada sob a forma digital, em que existe pelo menos um tipo de 

media estático (texto, gráficos ou imagens) e um tipo de media dinâmico (vídeo, áudio 

ou animação) (Idem). 

O termo multimédia tem vindo a sofrer alterações e especificações, muitas delas 

resultantes da evolução tecnológica. Por exemplo, Lévy (2000) utiliza a expressão 

“estratégia multimédia” para descrever a utilização de diferentes meios de 

comunicação que têm uma função de complementaridade na promoção e venda de 

produtos, por exemplo, a estreia de um filme dá lugar simultaneamente à 

comercialização e venda de um jogo de vídeo, à difusão de uma série televisiva, entre 

outros. 

Para Mayer (2001), o termo multimédia é muito abrangente e perspetiva-o segundo 

três pontos de vista: os meios, no sentido de aparelhos, utilizados para apresentar a 

mensagem, de que são exemplo o ecrã do computador, gravadores de vídeo e de 

áudio, projetores; os modos de apresentação, isto é, os formatos utilizados para 

apresentar a mensagem como texto, imagens, animações, som e, os sentidos 
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implicados na receção da mensagem, ou seja, o recetor tem que ter dois ou mais 

sentidos envolvidos na descodificação da mensagem.  

Para se poder caracterizar o multimédia, deve ter-se em consideração quatro 

componentes, a saber: os formatos, a organização da informação, o armazenamento e 

o papel do utilizador (Carvalho, 2002). 

Importa salientar que um documento multimédia pode integrar, como já referido, vários 

formatos, dois ou mais, como texto, imagem, áudio, vídeo, animação e gráficos. A 

organização da informação, também designada por estrutura ou topologia, condiciona 

a navegação do utilizador no documento. Essa estrutura pode ser sequencial ou linear, 

ou pode ir dando cada vez mais possibilidades de escolha ao utilizador, como 

acontece com as estruturas hierárquica e em rede. No armazenamento da informação, 

a forma como a informação é codificada tem implicações ao nível da sua receção pelo 

sujeito, particularmente, em relação ao tipo de interatividade disponível. O papel do 

utilizador num documento multimédia interativo é dinamizado pela interatividade que o 

documento permite, tendo o sujeito um papel ativo na seleção do que quer ver e 

responsabilidade na procura da informação, isto é, na sua própria aprendizagem. Por 

oposição, numa sessão não interativa, o sujeito recebe o que lhe é apresentado, não 

decide o que ver. Tudo lhe é imposto numa determinada sequência temporal (Idem). 

Do mesmo modo existem cinco características principais associadas aos sistemas 

multimédia, no contexto da informação manipulada por computador (digital), a 

informação manipulada pelos sistemas multimédia representa-se sob a forma digital, 

mas os media são independentes entre si; os sistemas multimédia combinam 

obrigatoriamente pelo menos um media estático com um media dinâmico; os sistemas 

multimédia são controlados pelo computador; os sistemas multimédia são integrados e 

por último, a interface oferecida pelos sistemas multimédia ao utilizador final pode 

permitir interatividade (Ribeiro, 2012). 

Assim, pode constatar-se que as principais características de multimédia são a 

integração de vários tipos de dados e a interatividade de alto nível causada pelo 

controlo que o utilizador tem sobre a interação (Burnett, Brunstrom e Nilson, 2003).  

Na fase inicial do conceito multimédia, cada formato era gravado através de um código 

analógico, sendo o seu registo apresentado, por exemplo, em cassetes de áudio ou de 

vídeo e a sua exploração era sequencial. Com a evolução tecnológica, o 
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armazenamento de um documento multimédia interativo faz-se através de codificação 

digital e o acesso e exploração da informação, apresentada segundo diferentes 

formatos, passou a fazer-se através do computador, de forma interativa. Quanto mais 

interativo for um documento multimédia maior é a diversidade de exploração do 

mesmo pelo utilizador (Carvalho, 2002). 

A interatividade, ao ser possível a sua integração nos documentos multimédia, levou 

ao aparecimento do documento multimédia interativo. Assim, a interatividade dá ao 

utilizador poder e controlo sobre o documento, resposta imediata do sistema e 

possibilidade de navegar ao ritmo pessoal, podendo suscitar curiosidade e descoberta 

(Idem). 

Em suma, sempre que o sistema multimédia permita que os elementos, ou conteúdos, 

que são apresentados possam ser controlados pelo utilizador final, bem como os 

momentos em que a sua apresentação ocorre, diz-se que se está na presença de um 

sistema multimédia e de uma aplicação multimédia interativa. Se, para além disso, a 

aplicação multimédia interativa proporcionar uma estrutura de elementos interligados 

que pode ser percorrida, ou navegada, pelo utilizador final, a aplicação multimédia 

interativa pode igualmente ser designada pelo hipermédia (Ribeiro, 2012). 

De salientar que em todas as características referidas está patente a relevância da 

representação digital da informação. A existência de programas de computador que 

manipulam informação digital, possibilita que a grande maioria das aplicações 

multimédia sejam caracterizadas como interativas. Por isso, a utilização das 

tecnologias multimédia baseia-se no conhecimento das características da 

representação digital da informação, isto é, no saber como se obtém, como se pode 

controlar a sua qualidade e quais as vantagens e desvantagens associadas à sua 

utilização (Idem). 

Assim sendo, a multimédia não pode ser experimentada sem o uso da tecnologia, pois 

é a tecnologia que cria a experiência. De facto, multimédia é igualmente uma função 

do meio, isto é, da tecnologia, não se limitando apenas a mensagem. Isto significa que 

para se poder definir e conhecer o que é multimédia, é incontornável obter 

conhecimentos sobre as tecnologias que lhe dão forma (Ibidem). 

A multimédia situa-se no cruzamento de um grande número e variedade de 

tecnologias e setores económicos. Pode também ser definida em termos industriais. 
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Neste contexto, pode dizer-se que é um resultado da convergência de vários setores 

industriais “tradicionais”, principalmente de informática, ciência dos computadores e 

comunicações e as indústrias de “conteúdo”, como o audiovisual, editorial, indústrias 

de media e gravação de som (LaFrance, 2000). 

Entretanto, se se extraírem os pontos essenciais dos seus diferentes usos, constata-   

-se que a cultura deverá ter os seguintes atributos: ser algo coletivo e partilhado com 

outros (não há cultura puramente individual); ter formas simbólicas de expressão, 

intencionais ou não; ter algum padrão, ordem ou regularidade, e portanto dimensões 

de avaliação; existir (ou ter existido) com continuidade dinâmica no tempo, pois a 

cultura vive e muda, tem uma história e potencialmente um futuro. O atributo mais 

global e essencial da cultura, talvez seja a comunicação, uma vez que a cultura não 

pode desenvolver-se, sobreviver, alargar-se e ser bem sucedida sem comunicação 

(McQuail, 2003). 

Finalmente, para estudar a cultura é necessário ser capaz de a reconhecer e localizar, 

existindo essencialmente três lugares para a procurar: nas pessoas, nas coisas (textos 

e artefactos) e nas práticas humanas (comportamentos socialmente padronizados). As 

pessoas podem ser focadas como produtores de textos culturalmente com sentido ou 

como leitores de textos, dos quais retiram sentidos culturais com implicações para a 

vida social. Pode querer-se estudar tanto as práticas dos criadores dos produtos dos 

media como dos seus consumidores. A composição da audiência dos media e o seu 

comportamento, são sempre padronizadas culturalmente antes, durante e depois 

dessa experiência. Existem obviamente implicações para o estudo da comunicação de 

massas, uma vez que todos os aspetos da produção e do uso dos media de massas 

têm uma dimensão cultural (Idem). 

Importa salientar que a sociedade da informação se baseia nas TIC’s, as quais fizeram 

emergir um novo paradigma social que a descreve como uma sociedade em rede 

apoiada no poder da informação (Castells, 2003). Este novo modelo traça o 

aparecimento de uma nova ordem social cuja característica básica é a circulação e a 

modificação das informações de forma inovadora exprimindo uma total rutura com o 

passado (Idem). 

Pode afirmar-se que as TIC’s não alteram a sociedade por si só, mas são utilizadas 

pelas pessoas nos seus contextos sociais, económicos e políticos, criando assim uma 

nova comunidade local e global, a sociedade de informação (Gouveia, 2002).  
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Em relação à teoria de uma sociedade de informação, esta tem sido, principalmente, 

definida em termos de inovação tecnológica, económica e sociológica. A dimensão 

cultural das sociedades de informação parece ter sido bastante negligenciada, embora 

tenha havido exploração desta dimensão no pensamento pós-moderno. Se existe uma 

cultura da informação reconhecível, correspondente à sociedade de informação, então 

os meios de comunicação de massas estão destinados a ser um componente 

importante e influente. Se se pensar em cultura como abrangendo um certo conteúdo 

simbólico, então são os meios de comunicação que preenchem grande parte do 

espaço cultural com imagens e sons. Os media e as TIC’s são claramente influentes, 

onde a noção de cultura se refere às práticas sociais (McQuail, 2003). 

As sociedades contemporâneas estão assim a passar por inúmeras transformações, 

sendo relevante a que se prende com as novas tecnologias. A revolução tecnológica 

deu origem à informatização, tornando-se assim a base material da nova sociedade 

em que se tornaram supremos os valores da liberdade individual e da comunicação 

aberta (Castells, 2003). Para além dos valores referidos, este novo modelo de 

sociedade baseia-se em novas formas de desenvolvimento económico, social e 

cultural resultante do processo de globalização (Idem).  

Considerar que a utilização dos media resulta das satisfações, necessidades ou 

motivos percebidos pela prospeção das audiências é uma ideia quase tão antiga 

quanto a investigação sobre os media. As audiências são, frequentemente formadas 

com base na similaridade das necessidades, interesses e gostos individuais do 

público. A teoria democrática influencia fortemente as conotações do termo audiência, 

uma vez que, só em democracia a liberdade e igualdade de direitos são considerados, 

razão pela qual à comunicação pública é reconhecido direito à proteção e ao respeito. 

As premissas básicas da abordagem dos usos e gratificações, emergem da busca de 

explicações para o grande apelo de certos conteúdos mediáticos. Quando foi 

redescoberta e elaborada a escolha dos media e dos conteúdos, era em geral racional 

e direcionada para fins e satisfações específicas (McQuail, 2003). 

Entretanto, a extensão pela qual o comportamento da audiência é guiado por motivos 

conscientes e específicos tem estado sempre em discussão. Algumas escolhas da 

audiência são, assim, criteriosas em termos desses enquadramentos, enquanto que 

outras exposições, assentes no hábito e no automatismo, podem considerar-se como 

não motivadas (Rubin, 1984). 
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Tendo em consideração a teoria da expectativa do valor, tem sido essencial à maior 

parte das teorias acerca das motivações pessoais do uso dos media, a ideia de que 

estes meios de comunicação oferecem recompensas, esperadas pelos possíveis 

membros de uma audiência, com base na experiência relevante do passado (McQuail, 

2003). 

 
 

 
 

 

 

 

Ilustração 4 - “Um modelo do valor de expectativa das gratificações dos media procuradas e obtidas.” (McQuail, 2003, p. 396) 

Estas recompensas podem ser consideradas como efeitos psicológicos 

experimentados valorizadas pelas audiências. São por vezes chamadas de 

gratificações dos media. Estas gratificações podem provir da utilização dos media em 

si mesmos, de alguns géneros favoritos ou artigos concretos de conteúdo (um certo 

filme) e fornecem uma orientação para escolhas posteriores (Idem).  

Ao debater o estatuto da teoria dos usos e gratificações, destacam-se, as origens 

sociais e a experiência social em vigor. As primeiras parecem seguir construções 

previsíveis no conjunto de escolhas. A segunda bastante menos previsível nos seus 

efeitos. O uso dos media é um resultado de forças na sociedade da biografia pessoal 

do indivíduo e também de circunstâncias imediatas. Tanto no passado como no 

presente mais imediato, localizam-se as causas da formação de audiências, pelo que 

não admira o fraco sucesso que o esforço para uma explicação geral da realidade 

atual das audiências (Blumler, 1985).  

Assim, os usos e gratificações caracterizam-se pela versão da teoria e investigação 

funcionalista, a qual procura explicar a utilização dos meios de comunicação e as 

satisfações deles derivadas em termos dos motivos e necessidades dos membros da 

audiência. É considerada ainda como uma versão da teoria da audiência ativa, que 

tem sido aplicada no estudo dos efeitos dos media, apoiada na noção de que 
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quaisquer efeitos têm de estar de acordo com o que a audiência necessita (McQuail, 

2003).  

Com o desenvolvimento da sociedade de informação e do paradigma digital em geral, 

a visão da audiência sofreu uma profunda segmentação e a centralização da figura do 

consumidor/utilizador tornaram-se concêntricas (Castells, 2002). 

Analisando agora o cinema como media de massas e a respetiva sustentabilidade, 

surge a necessidade de compreender os fatores de perspetiva e interpretação do 

cinema que deram origem à teoria do cinema. 

Assim, a teoria do cinema é um estudo da essência e do significado dos filmes, ao 

contrário de críticos de cinema, que avaliam os filmes baseados nos seus sentimentos. 

Esta teoria, pela sua própria natureza, incide sobre os significados por detrás do filme 

em si, ou seja, a sua estrutura narrativa, o papel dos atores nos filmes, o papel das 

audiências ou espectadores e o elemento de realidade e ficção nos filmes (Lapsley e 

Westlake, 2006). 

Os teóricos de cinema fazem e verificam proposições sobre cinema ou algum dos 

seus aspetos. Fazem-no por motivos tanto práticos como teóricos. Assim, a teoria do 

cinema clarifica o que os cineastas sem dúvida compreendem intuitivamente. A teoria 

do cinema é uma outra avenida da ciência e, como tal, está preocupada com o geral 

em vez de com o particular. Não está preocupada, essencialmente, com filmes ou 

técnicas individuais, mas com o que pode ser chamado de a própria capacidade 

cinemática - ciência dos movimentos. Essa capacidade guia tanto os cineastas como 

os espectadores (Andrew, 1984). 

Assim, o objetivo da teoria do cinema é formular uma noção esquemática da sua 

capacidade. Pode argumentar-se que o cinema não é uma atividade racional e que 

nenhuma descrição esquemática será algum dia adequada. Como o século passado 

provou ser um século de crítica, não surpreende o facto de as teorias do cinema terem 

aparecido antes do processo cinematográfico completar 20 anos. Nunca antes uma 

arte foi tão rapidamente pesquisada por intelectuais, que tentavam entendê-la ou, com 

maior frequência, tentavam colocá-la apropriadamente no seu caminho. Os primeiros 

ensaios sérios sobre o cinema naturalmente procuraram encontrar o seu lugar na 

cultura moderna. O cinema cresceu como um dos grandes ramos da cultura popular. 

As primeiras "teorias" parecem mais anúncios do seu nascimento do que pesquisas 
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científicas. Esses teóricos lutaram para dar ao cinema o status da arte. O cinema, 

argumentavam, era igual às outras artes, porque transformava o caos e a ausência de 

significado do mundo numa estrutura e num ritmo autossustentados. Durante essa 

época, foram feitas comparações, embora de forma virtual, entre o cinema e todas as 

outras artes (Stam, 2000). 

Consequentemente, a teoria do cinema deve ser vista como parte de uma longa 

tradição de reflexão teórica sobre as artes em geral (Bazin, 1967). 

Importa salientar que no final do século XIX, o cinema começou como novidade 

tecnológica, mas o que oferecia era pouco inovador em conteúdo ou função (McQuail, 

2003). 

O cinema constitui uma alucinação consciente. Como no teatro, o espectador de 

cinema senta-se num auditório escuro, mas, ao contrário do teatro, o que se vê não 

está realmente presente, é apresentado na forma de um simulacro. O cinema tem um 

parentesco com o mundo dos sonhos em virtude da falta de tridimensionalidade, do 

som e da cor (Stam, 2000). 

Para além disso, o cinema transferiu para uma nova forma de distribuição e exibição 

uma antiga tradição de entretenimento, oferecendo histórias, espetáculos, música, 

drama, humor e truques tecnológicos para consumo popular (McQuail, 2003). 

Sendo o filme um marcador de cultura em que o processo social de produção de 

imagens, sons e sinais representa algo, a teoria do filme torna-se parte do campo mais 

vasto de disciplinas e abordagens chamados estudos culturais (Turner 1988).  

O parentesco entre o cinema e o irracional tem a sua raiz na já falada cultura de 

massas para mobilizar toda a população no consumo. Para este fim, tem-se 

argumentado que o cinema mobiliza os mais primitivos desejos do espectador, 

contando histórias de romance todos os dias e que assumem proporções míticas e 

moldam o ser humano, na figura de uma estrela, como um transcendente, uma 

criatura divina (Stam, 2000). 

O cinema é o meio de comunicação de massas com imagem mais antigo. A primeira 

sessão comercial de cinema foi realizada em 1895 pelos irmãos Lumière, com filmes 

da sua autoria. Este media foi evoluindo, tornando-se sonoro em 1926 e a cores a 

partir de 1935, com base nas características das imagens em movimento fixadas em 
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película própria (Luca, 2009). Como rapidamente chegou a grande parte da população 

mesmo em áreas rurais, tornou-se também quase instantaneamente um verdadeiro 

meio de massas. Como meio de massas, o cinema foi uma resposta parcial à 

invenção do lazer e uma resposta à procura, por razões económicas, de modos 

respeitáveis de aproveitar o tempo livre em família. Permitiu por isso à classe 

trabalhadora alguns dos benefícios culturais já acessíveis a classes sociais mais 

favorecidas. Dos principais elementos integrantes acima referenciados, o que mais 

importância teve não foi nem a tecnologia nem o clima social, mas sim as 

necessidades individuais cobertas pela sétima arte (McQuail, 2003). 

Quando o cinema foi inventado confinou-se largamente às fronteiras nacionais, pelo 

menos até à Primeira Grande Guerra de 1914-1918. A sua difusão subsequente, em 

especial na forma do cinema de Hollywood, é o primeiro exemplo real de um meio de 

massas transnacional, ajudado pelo colapso da indústria cinematográfica europeia no 

tempo dessa guerra. Os três importantes pontos de viragem na história do cinema 

foram a americanização da indústria do filme e da cultura cinematográfica nos anos 

que se seguiram à Primeira Grande Guerra, o aparecimento da televisão e a 

separação do filme face ao cinema (Tunstall, 1977). 

Entretanto, o cinema desencadeou curiosidade e encantamento. As massas dirigiam-    

-se periodicamente às salas de cinema a fim de assistir a pequenos filmes e 

informações, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), altura em 

que a rádio e a imprensa eram complementadas pelo cinema com as suas imagens 

em movimento e desempenhava também um papel publicitário de ataques verbais ao 

inimigo e de apoio moral aos cidadãos civis (Luca, 2009). 

A decadência relativa das novas indústrias cinematográficas europeias nesse tempo, 

reforçada pela Segunda Grande Guerra, contribuiu para a uniformização da cultura 

cinematográfica e para a convergência das ideias sobre a sua definição como meio de 

comunicação (McQuail, 2003). 

A caracterização da indústria cinematográfica como empresa do espetáculo, novidade 

num mercado em expansão, não acaba a sua história. Primeiro, é digno realçar a 

utilização do cinema como propaganda, com base na sua capacidade em chegar a 

muita gente, presumível realismo, impacto emocional e popularidade. A prática de 

combinar mensagens fortes com divertimento tinha sido estabelecida há muito na 

literatura e no teatro, mas o que cinema trouxe de novo foram as capacidades de 
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chegar às massas e de manipular a realidade da mensagem fotográfica sem perda de 

credibilidade (Idem). 

 O cinema é seguramente mais vulnerável que os outros meios de comunicação a 

interferências externas e pode ser mais sujeito a pressões conformistas devido ao 

elevado capital em risco (Ibidem). 

O consumidor tem vindo a beneficiar das novas tecnologias proporcionadas pelo uso 

do computador, dos efeitos especiais cada vez mais admiráveis, da digitalização dos 

filmes, a qual possibilita restituir ou restaurar a cor original aos mesmos, produzir 

acontecimentos que não ocorreram (Luca, 2009). 

Uma das consequências do acréscimo das formas de distribuição cinematográfica foi a 

diminuição da necessidade de dignidade. No início, quase todos os filmes eram 

produzidos para o público em geral, com atenção às diferenças de idade e o cinema 

era um lugar público. Libertado da restrição da exibição pública, o filme ficou mais livre 

para responder à procura de conteúdos violentos, de horror ou pornográficos. Apesar 

da vontade de que se tornasse menos um meio de massas, não conseguiu assegurar 

direitos plenos de expressão política e artística própria, pois muitos países mantêm 

sistemas de licenciamento e diferentes poderes de controlo sobre a indústria 

cinematográfica (McQuail, 2003). 

Nos dias de hoje, o cinema possui uma excelente qualidade de projeção e atendendo 

ao tamanho do seu ecrã não pode ser substituído pelo da televisão. A sala de cinema 

é escura, geralmente de grandes dimensões e onde o público está em silêncio, o que 

contribui para cativar melhor a atenção do espectador e para dar ao cinema a sua 

magia. Mas o grande passo que a sétima arte e os grandiosos estúdios de Hollywood 

estão a efetuar é a combinação ou a interação do cinema com o multimédia (Luca, 

2009). 

Portanto, o cinema é como sempre foi, um criador de cultura de massas. Mesmo a 

perda de audiências tem sido mais que compensada por um novo consumidor 

doméstico conseguido pela televisão, o vídeo e os canais de cabo e de satélite 

(McQuail, 2003). 

Entretanto, o cinema enquanto media está incluído numa indústria de grande 

dimensão a nível mundial. Esta indústria tem naturalmente a sua própria cadeia de 
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valor, como se terá oportunidade de analisar, adiante, no capítulo da cadeia de valor 

da indústria do cinema. Isto pressupõe que haja empresas específicas que, no âmbito 

da indústria do cinema, se assumam numa lógica empresarial com toda a inerência 

ligada ao lucro e à respetiva sustentabilidade.  

Assim, empresa é todo o empreendimento humano que procura reunir e integrar 

recursos humanos e materiais para alcançar objetivos de autossustentação e de 

rentabilidade, através da produção e comercialização de bens ou serviços (Marques, 

2006) e através de processos de gestão. 

Para garantir a satisfação dos referidos objetivos tornou-se essencial que a gestão e 

as disciplinas a ela aliadas se tornassem o mais eficazes possível. 

Assim, a gestão pode definir-se como o processo de obtenção de resultados (bens ou 

serviços) com os esforços dos outros. Pressupõe a existência de uma organização, ou 

seja, várias pessoas que desenvolvem uma atividade em conjunto para melhor 

atingirem objetivos comuns (Teixeira, 2010). Desta forma, a organização é uma 

unidade social, que combina duas ou mais pessoas que trabalham em conjunto de 

uma forma estruturada, para alcançar um objetivo específico ou um conjunto de metas 

(Marques, 2006). A gestão também envolve a afetação e o controlo de recursos 

financeiros e materiais (Teixeira, 2010). 

Além disso, a gestão pode ser definida como uma atividade racional, através da qual 

são coordenados recursos humanos, materiais e financeiros com vista a atingir um 

conjunto de objetivos (Marques, 2006). 

Basicamente, a tarefa da gestão é interpretar os objetivos propostos e transformá-los 

em ação empresarial, através de planeamento, organização, direção e controlo de 

todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da empresa, com 

vista à prossecução desses mesmos objetivos. Em suma, a gestão abrange quatro 

funções fundamentais: “planeamento, organização, direção e controlo” (Teixeira, 

2010). 

Pareto, define renda como um pagamento a um fator de produção acima necessário 

para manter as condições vitais de uma empresa (Webb e  Schlemmer 2008).  

Assim sendo, esta definição de renda económica ilustra dois aspetos importantes 

sobre o estudo da vantagem competitiva. Em primeiro lugar, a definição de vantagem 
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competitiva determina o que é medido e os resultados do estudo. Em segundo, 

determina a diferença entre as medidas contáveis das medidas de lucro e as medidas 

económicas de lucro (Idem). 

Além disso, a vantagem competitiva, se existir, vai resultar das atividades e da sua 

implementação e articulação, de uma forma mais económica ou mais aliciante, como 

uma melhor oferta aos clientes, do que a concorrência. A vantagem competitiva surge 

do valor que uma empresa pode criar para os seus compradores e que exceda o custo 

suportado pela empresa. Corresponde a um desempenho superior a longo prazo 

sobre os seus concorrentes (Marques, 2006), enfim é determinante para a 

sustentabilidade das organizações. 

Esta vantagem, como referido anteriormente, determina a diferença entre as medidas 

contáveis de medidas de lucro e económicas de lucro. O lucro é a diferença entre o 

preço de venda de um bem ou serviço e o seu custo de produção. Mas os 

economistas incluem também o custo de oportunidade ou o custo de usos alternativos 

dos fatores usados para produzir esse lucro. Criticamente, os economistas fazem uma 

distinção entre lucro normal e renda económica. O lucro normal é definido como um 

retorno aceitável ou razoável sobre o capital investido na produção. Este é o retorno 

mínimo necessário para continuar a produção, desde que, se um fator de produção 

não está a produzir um rendimento de pelo menos o equivalente ao que poderia ser 

ganho em alternativas de emprego, então o capital vai mudar para outro lugar à 

procura de retornos mais elevados. Num mercado perfeito, o livre fluxo de capital 

significa que todas as empresas alcançam lucros normais, não dando lugar a rendas 

económicas. Os lucros assim obtidos são também conhecidos como super-lucros. 

Sem rendas económicas nenhuma empresa pode ter uma vantagem competitiva 

(Webb e Schlemmer, 2008). 

No entanto, na vida real os mercados não são perfeitos. Há aspetos da estrutura da 

indústria (como o acesso desigual a matérias-primas) ou o desempenho da empresa 

(tal como a qualidade dos resultados de força de trabalho) que cria distorções no 

mercado. A teoria económica sugere que a vantagem competitiva sustentável não 

pode vir da mera posse de um fator, mas sim da utilização do fator (geralmente em 

combinação com outros fatores). A tecnologia da informação não é uma fonte de 

vantagem competitiva, mas sim uma necessidade competitiva (Idem). 
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Schumpeter (1928) envolveu a introdução de novos produtos ou métodos de 

produção, a abertura de novos mercados e novas fontes de suprimento como 

elementos fundamentais para a reorganização de uma indústria em particular. 

Descreveu, também, o empreendimento como um caso especial do fenómeno social 

da liderança.  

Entende-se liderança, como a capacidade de conseguir, de levar os outros a fazer 

aquilo que o líder quer que elas façam. É uma característica e aspeto da direção. A 

qualidade dos gestores é definida pelo seu estilo de liderança (Vaz, 2012). 

Além disso, a liderança pode ser implementada de diferentes modos - desde a 

autocrática até à participativa, passando pela liberal, situacional e contingencial. A 

liderança é tão importante na gestão empresarial, que muitas vezes é confundida com 

a própria gestão. O modo como o gestor lidera traduz, de certo modo, a sua qualidade 

(Teixeira, 2010). 

Assim, a liderança é um processo de influência no qual alguns indivíduos estimulam o 

movimento de um grupo em direção a um objetivo comum (Marques, 2006). 

Uma boa liderança, influencia positivamente a gestão das organizações, mas o 

sucesso deriva, sem sombra de dúvidas, de uma comunicação eficiente. Esta 

comunicação pode traduzir-se genericamente como a disciplina comunicação nas 

organizações. Entende-se como comunicação, o processo pelo qual se efetua a 

transferência de ideias, informações, conceitos ou sentimentos entre os elementos e 

as relações estabelecidas. A comunicação é feita principalmente para ligar pessoas, 

daí a importância dos eventos organizados internamente que visam o incentivo como 

maneira de criar espírito de equipa. Sem comunicação não existe cultura empresarial, 

é frequente ver organizações desperdiçar capital (humano e material) quando os 

níveis de gestão não comunicam. A comunicação é a base das relações humanas e, 

como se sabe, no fundo as empresas são pessoas. Resumindo, a comunicação é a 

capacidade de transmitir aos outros o que se pretende (Vaz, 2012). 

Portanto, existe comunicação nas transmissões via satélite, na conversa de corredor 

ou na ordem de serviço. Não será exagero afirmar que os gestores que obtém 

sucesso, em grande parte o devem à sua capacidade para comunicar com os outros, e 

por essa via conseguir dar a conhecer os objetivos e o que deles espera, para que 
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sejam atingidos. A comunicação fornece, pois, os meios através dos quais os 

membros da organização podem ser induzidos a implementação (Teixeira, 2010). 

Assim, a eficiência e a eficácia da gestão só são possíveis se os gestores, em 

qualquer nível, forem dotados de uma elevada capacidade de comunicação (Marques, 

2006). 

Ainda no que diz respeito ao lucro, para Cantwell (2000) a apropriação por si de uma 

interpretação da norma convencional é o ponto importante da teoria de Schumpeter do 

lucro e do crescimento através da inovação. Aqui a inovação é um meio para alcançar 

a posição de quase todo o monopólio e superlucros por meio do pioneirismo das 

vantagens. Por outras palavras, o padrão de tratamento reduz os meios através dos 

quais os lucros podem ser obtidos a partir da inovação de uma questão de capacidade 

de apropriação estática, através do exercício do mercado de energia, e, portanto, 

analiticamente não difere de qualquer outro tipo de lucros. Os mercados relevantes 

podem ser inovadores, mas a sua novidade é significativa apenas para a sua relação 

com o âmbito de monopólios temporários (Idem). 

Para as empresas é muito melhor concentrarem-se na competência de construções 

tecnológicas, porque a longo prazo a rentabilidade, a sobrevivência e o crescimento da 

empresa não dependem da eficiência com que se é capaz de organizar a produção de 

uma diversificada gama de produtos. É necessário à empresa adaptar-se e estender 

as suas operações num mundo incerto, mutável e competitivo (Penrose, 1959).  

A importância da inovação para lucros a longo prazo e para o crescimento da empresa 

é notável. A competição tecnológica torna-se mais intensa, as empresas são forçadas 

a especializarem-se (devido a restrições de recursos práticos) e a concentrarem-se em 

grupos de capacidades relacionadas dentro (e entre) as empresas (Webb e 

Schlemmer, 2008). 

Entretanto, as constantes mudanças no meio da própria organização interna da 

empresa e da articulação da mesma com o mercado, levou a profundas alterações da 

teoria económica. Uma das maiores falhas das teorias existentes da empresa é a sua 

incapacidade de incorporar adequadamente a importância da mudança tecnológica na 

configuração da própria empresa, os mercados e toda a envolvente empresarial 

(Ferreira, Santos e Reis, 2011). 
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Pode dizer-se que há uma relação consistente entre as teorias da empresa e as 

mudanças que estão a ocorrer no ambiente em que se insere, o que indica que a 

teoria vai adaptar-se para as mudanças que estão a acontecer no mundo dos 

negócios, para as características das tecnologias e para a própria organização da 

produção. No entanto, existe uma discrepância entre a realidade e sua apropriação 

teórica (Idem). 

Da teoria económica, conclui-se que as tecnologias da informação (IT) são um recurso 

e uma capacidade de operação em ambientes estáticos e dinâmicos, uma direta e 

indireta influência no desempenho da empresa. As IT são o tema de uma “simples” 

gestão e liderança, de inovação e empreendedorismo (Webb e Schlemmer, 2008). 

Para além disso, identificaram-se três ativos de IT: os ativos humanos (por exemplo, 

resolução de problemas, orientação do entendimento do negócio e habilidades 

técnicas), os ativos da tecnologia (por exemplo, plataformas técnicas e bases de 

dados) e os ativos de relacionamento (por exemplo, parcerias com outras divisões, 

relações com os clientes e os riscos compartilhados) (Ross, Beath e Goodhoe, 1996). 

Bharadwaj (2000) argumentou que a capacidade de implementar estes recursos IT, 

com outros ativos estratégicos pode levar a uma vantagem competitiva. Descobriu-se 

que as empresas com alta capacidade de IT tendiam a superar uma amostra de 

controlo de empresas numa variedade de resultados baseados nos custos de medidas 

de desempenho. Os ativos de IT, por si só não podem criar uma vantagem competitiva 

sustentável (Webb e Schlemmer, 2008). 

Mas os ativos básicos de IT (como hardware, software, e os processos relacionados) 

podem ser copiados de forma relativamente fácil, não podendo assim, ser uma fonte 

de vantagem competitiva sustentável. No entanto, os ativos IT na forma de empresa 

de capacidades específicas e competências, tais como conhecimentos, habilidades e 

experiências, não podem ser facilmente copiados e, portanto, oferecem a perspetiva 

de vantagem competitiva sustentável (Idem).  

Deste modo, as estratégias de IT são construídas sobre o conhecimento (gestão e 

técnica) da empresa e das habilidades específicas. A maioria dos pesquisadores não 

acreditam que as IT possam criar impacto direto nas vantagens competitivas. Há o 

perigo de que esta tecnologia possa ser descartada como um ativo estratégico, tanto 

pela fragmentação como pela tecnologia de mercantilização (Ibidem). 
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A vantagem competitiva define-se, como já foi referenciado anteriormente, como 

rendas económicas. Esta definição tem a vantagem de ser coerente, tanto 

intrinsecamente (em termos de lógica de sistemas económicos) como extrinsecamente 

(em termos da sua aplicação em diferentes pesquisas definições) (Foss, 2005). No 

entanto, também se reconhece que as rendas económicas são difíceis de ser medidas 

e que, para efeitos possíveis no estudo do desempenho organizacional, são 

necessárias medidas substitutas (Webb e Schlemmer, 2008). 

Porter (2001) argumentou que a internet, embora omnipresente, não pode por si só 

conferir vantagem competitiva, pode ser utilizada como parte de um conjunto de 

recursos para alcançar esse resultado. A internet possui um impacto sobre a cadeia de 

valores da empresa, pode, por exemplo, agregar valor às vendas e serviços de 

atendimento, como aconteceu quando a Amazon decidiu construir os seus próprios 

armazéns, a fim de aumentar a velocidade e confiabilidade da entrega dos seus 

produtos. A internet pode também mudar os papéis e as relações entre as partes 

interessadas, tais como clientes, parceiros e fornecedores (Webb e Schlemmer, 2008). 

No entanto, Amit e Zott (2001) sugerem que a análise da cadeia de valor pode ser 

demasiado simplista para mercados virtuais, por causa do modo como a internet 

permite novas combinações de informações, produtos físicos e serviços, novas e 

inovadoras configurações de transações e uma nova integração e reconfiguração de 

ativos estratégicos. 

Apesar da internet reduzir os custos de transação e permitir transações entre partes 

sem qualquer ligação prévia, o custo de transação económica com o seu foco em 

custos e eficiência, pode ser insuficiente para a análise da vantagem competitiva em 

ambientes virtuais. Conclui-se que a visão baseada em recursos é o método mais 

apropriado para analisar o impacto estratégico da internet (Webb e Schlemmer, 2008). 

Além disso, os sistemas de informação podem mudar radicalmente as estruturas de 

custos e o poder relativo ou da base da concorrência para um ponto onde a maioria 

dos concorrentes são obrigados a imitá-los. No entanto, porque os concorrentes 

muitas vezes imitam ou respondem antes que os clientes mudem o seu 

comportamento, esses sistemas raramente conferem vantagem competitiva. Pode até 

acontecer que a empresa goze das vantagens da tecnologia mais recente, em que 

inova e, portanto, possa oferecer serviços comparáveis a custos mais baixos. Na 

verdade, como já foi sugerido anteriormente, a empresa ao imitar pode estar numa 
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vantagem competitiva sobre a empresa inovadora, justamente porque é mais apta a 

desenvolver as capacidades necessárias para explorar os benefícios da nova 

tecnologia (Clemons e Row, 1991).  

Assim sendo, a inovação é certamente um força motriz no desenvolvimento de novos 

mercados. Esta pode não ser a única fonte de criação de valor nos mercados virtuais 

(Amit e Zott, 2001). 

No que diz respeito às TIC’s, estas são tecnologias e ferramentas que as pessoas 

usam para compartilhar, distribuir e recolher informações e para comunicar umas com 

as outras, uma a uma ou em grupos, por meio da utilização de computadores e 

interligadas a redes. Além disso as TIC’s são meios que utilizam telecomunicações e 

tecnologias de computador para transmitir informações (Kushwaha, 2011). 

O objetivo principal de qualquer cadeia de valor é maximizar o valor global criado por 

uma empresa. É considerado em todas as fases envolvidas direta ou indiretamente na 

execução de um pedido do cliente. A gestão de uma empresa, muitas vezes encontra-

-se presa entre a procura dos clientes e a necessidade da empresa de crescimento e 

de rentabilidade. A competição global está a forçar as empresas a tornarem-se ágeis. 

Agilidade no desempenho do negócio é a capacidade de uma empresa prosperar 

rapidamente, mudando continuamente os mercados globais de alta qualidade e de alto 

desempenho, produtos e serviços configurados pelos clientes. Neste esforço, as TIC’s 

desempenham um papel cada vez mais importante para facilitar a introdução de novos 

produtos ou serviços, na melhoria de processos operacionais, e ainda, para orientar a 

tomada de decisões da gestão (Idem). 

Nesta era da informação, as empresas de sucesso produzem bens de alta tecnologia 

e serviços e transformam materiais, com esforço humano e de outros recursos 

económicos, em produtos e serviços que atendem o que os clientes solicitam. Esses 

sistemas de informação, que incluem a tecnologia de suporte à decisão do que se 

fazer, fornecem quer a relação efetiva para os utilizadores de tecnologia de 

computador, quer informações para os gestores sobre as operações do dia-a-dia das 

empresas (Ibidem). A informação é necessária e serve como uma valiosa mercadoria 

ou produto. É um aspeto muito importante da tomada de decisão em todos os níveis 

de gestão nas empresas (Hicks, 1993), especialmente no competitivo ambiente de 

negócios. Os administradores utilizam a informação como um recurso para planear, 
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organizar, administrar e controlar equipas e atividades de forma a atingir os objetivos 

da empresa (Idem). 

Existem resultados que mostram uma durabilidade dos ganhos de produtividade em 

empresas que adotaram as TIC’s (Dangayach e Deshmukh, 2003;. Sheils [et al.], 

2003). A taxa de expansão da globalização tem incentivado, entre outras coisas, o 

fluxo efetivo de dados em organizações, que é facilitado pela utilização das TIC’s. 

Além disso, o fluxo de informação numa organização é a parte vital de qualquer 

unidade de negócio operacional, independentemente do seu tamanho. Nesta era de 

globalização, a revolução das TIC’s afetou a maneira como as empresas operam. Em 

primeiro lugar, mudou as estruturas de negócios e alterou o grau de concorrência, em 

segundo, criou uma vantagem competitiva para a empresas que as adotaram. 

Finalmente, em terceiro lugar, tem afetado as operações nas novas empresas 

(Sharma e Bhagwat, 2006). 

Por conseguinte, a prática das TIC’s é um dos aspetos mais importantes da gestão da 

cadeia de valor para alcançar uma vantagem competitiva, pois a informação é 

necessária para vários fins, e serve como ativo de valor inestimável. A informação é 

um aspeto muito importante na tomada de decisão a todos os níveis de gestão de 

empresas, especialmente nos negócios competitivos em que os administradores 

utilizam a informação como um recurso para planear, organizar, administrar pessoal e 

as atividades de controlo de forma a alcançar os objetivos das empresas. As TIC’s 

desempenham um papel cada vez mais importante para facilitar a introdução de novos 

produtos ou serviços, na melhoria de processos operacionais e na orientação e 

tomada de decisão de gestão (Idem). 

A economia global tornou-se cada vez mais dependente das TIC’s, a fim de receber, 

processar e enviar informações (Kushwaha, 2011).  

Entretanto, a tecnologia em geral e em especial as TIC’s tornam possíveis novas 

combinações, como por exemplo colaborações internacionais, e permite, ainda, às 

empresas ampliar a sua diversificação tecnológica. As TIC’s são um meio de ligação 

do desenvolvimento tecnológico, não só de passagem de informação e conhecimento 

entre campos distintos, mas, na verdade, combinando estes campos. A liderança nas 

TIC’s criou a capacidade de misturar tecnologias como meio de fusão e criar novas 

combinações (Webb e Schlemmer, 2008). 
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Assim, com o grande desenvolvimento de produtos eletrónicos, assiste-se a uma 

mudança cada vez mais rápida e significativa dos métodos de comunicação nas 

organizações. Esta situação tem contribuído para a diminuição dos custos que têm 

acompanhado esse desenvolvimento. Os computadores, desde os de grande porte até 

aos computadores pessoais, são equipamentos de uso generalizado na quase 

totalidade das empresas, desde há bastante tempo. Mais recentemente tem-se 

presenciado o desenvolvimento da tecnologia e a sua aplicação nas comunicações, 

tanto no vídeo como nas telecomunicações. A convergência das tecnologias no 

processamento de dados e de texto, na comunicação de dados e de voz, redes, 

correio eletrónico, tem contribuído para que a comunicação nas empresas seja mais 

eficaz. Resumidamente, a tecnologia pode ser definida como a forma como uma 

empresa transforma os seus inputs (factos de produção) em outputs (produtos ou 

serviços). A tecnologia adotada por uma determinada empresa é um fator que 

condiciona a sua estrutura organizacional de forma significativa, pois a experiência 

mostra que a tecnologia impõe um determinado modo de divisão do trabalho e um 

determinado modo de coordenar as diversas unidades da empresa. A estrutura será 

mais burocrática, o trabalho operacional mais formalizado, quanto mais regulamentado 

for o sistema tecnológico da empresa. A estrutura administrativa é mais elaborada, 

quanto mais sofisticada for a tecnologia utilizada. Na verdade, se uma organização 

usa maquinaria complexa, deve recrutar especialistas que as concebam, que as 

compreendam, que as comprem e que as modifiquem (Teixeira, 2010). 

É importante frisar que a competitividade nos tempos atuais tem obrigado as 

organizações também a procurarem e implementarem novos modelos de gestão que 

lhes permitam conquistar novos mercados consumidores e, ainda, a continuidade 

nestes. A TIC’s são um meio que, se estiver em sintonia com as necessidades e os 

objetivos dos utilizadores, permite maior eficiência e eficácia nos relacionamentos 

interno e externo das organizações, sobressaindo, assim, agilidade e qualidade no 

processo de tomada de decisão. A necessidade de pesquisar informação, bem como o 

processo da sua divulgação, são características relevantes dos agentes de produção e 

comercialização de bens ou serviços, numa época caracterizada por uma grande 

oferta de recursos que procuram o aperfeiçoamento e eficácia na relação entre 

fornecedores, empresas e clientes. Assim sendo, conquista e continuidade num 

mercado exige uma relação mais estreita e eficaz entre os diversos atores que 

participam e compõem uma cadeia de valor, exigindo para isto, que se utilize uma 

tecnologia que permita uma melhor adaptação e adequação ao ambiente em que se 
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localiza, através da oferta de condições que proporcionem a prossecução dos 

objetivos e características intrínsecas a cada organização (Teixeira, Mendonça e 

Souza, 2002).  

Além disso, as TIC’s têm facilitado o desenvolvimento dos sistemas integrados de 

gestão, permitindo um melhor fluxo de informações em formato digital. Estimularam, 

ainda, as organizações a procurarem uma utilização eficiente destes recursos, face à 

crescente procura por eficiência e eficácia, especialmente na tomada de decisões. O 

uso eficiente do potencial da tecnologia da informação, oferece notáveis oportunidades 

para maximizar a produtividade e promover o ciclo de negócio, proporcionando melhor 

relacionamento interno e externo e de um posicionamento no mercado ainda melhor. 

O ambiente organizacional necessita de uma disponibilidade de informações, logo os 

sistemas de informação de gestão facilitam a difusão de informações consistentes e 

permitem um acompanhamento da realidade por parte daqueles que têm de tomar 

decisões. A integração dos sistemas de gestão pode considerar-se como mais um 

recurso estratégico da gestão no que se refere ao planeamento, organização, direção 

e controlo fornecendo condições para o melhoramento das atividades da gestão 

(Idem). 

Assim, as TIC’s têm sido cada vez mais aplicadas em todos os ramos da atividade 

humana devido ao crescimento exponencial dos seus recursos e habilidades, embora 

tenham surgido como ferramentas de redução de custos e agilizadoras do 

processamento de informação. Perante este cenário, um grande número de 

organizações passaram a utilizar a tecnologia da informação não apenas para que os 

processos repetitivos fossem automatizados, as despesas reduzidas e as tarefas 

agilizadas, mas principalmente para possibilitar e otimizar as relações com os clientes 

e com o macro ambiente, obtendo vantagem competitiva nos seus negócios. Deste 

modo, a utilização das TIC’s nos sistemas integrados de gestão é um valor 

acrescentado às empresas que alteraram as transações comerciais tradicionais num 

sofisticado sistema de distribuição, permitindo ainda, um melhor relacionamento entre 

pares tais como: fornecedores, clientes, distribuidores, entre outros agentes de forma 

eficiente e eficaz (Ibidem). 

No que respeita à gestão industrial, esta caracteriza-se no sistema mediático por 

diferentes tipos de meios de comunicação como o cinema, jornais, televisão, rádio, 

música, telecomunicações, entre outros. Conforme os sistemas são separados ou de 
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distribuição partilhada, existem fatores de diferenciação e de integração. Por exemplo, 

o termo filme pode referir-se a cinema, a aluguer ou a venda de vídeos, a emissão ou 

subscrição de televisão ou de internet (McQuail, 2003). 

Importa salientar que a primeira cópia de um produto dos media tem um custo 

bastante elevado. Desta forma, no cinema, a primeira edição de um filme incorpora um 

custo fixo que as cópias adicionais não têm. O custo marginal das cópias adicionais 

pode ser muito pequeno. Isto torna os media tradicionais, frágeis às variações da 

procura da publicidade e das suas receitas, premeia a economia de escala e pressiona 

para a aglomeração. Pressiona ainda para que a produção e a distribuição sejam 

separadas, uma vez que a distribuição envolve custos fixos bastante altos, por 

exemplo, salas de cinema, redes de cabos, satélites e transmissores (Idem).  

A concentração dos media tem sido classificada como “vertical” ou “horizontal”. Por 

seu lado, a concentração vertical diz respeito à propriedade de um padrão que 

percorre diferentes fases da produção e da distribuição (por exemplo, um estúdio 

cinematográfico possuir uma cadeia de cinemas). Já a concentração horizontal diz 

respeito a agregações no mesmo mercado, por exemplo a competição local ou 

nacional entre uma rede de telefones e de cabo (Ibidem).  

Refira-se que as abordagens atrás enunciadas, foram desenvolvidas com a 

preocupação de centrar os principais marcos teóricos, nomeadamente no campo da 

comunicação, da economia e da gestão aplicadas às matérias em estudo. 

O detalhe teórico que serve de suporte aos diferentes momentos do modelo de 

investigação encontra-se devidamente desenvolvido no início de cada capítulo. 

Entretanto, refira-se que de uma análise cruzada de conceitos e ideias atrás 

enunciados, tais como, a tecnologia de informação ser uma necessidade competitiva 

ou a introdução de novos produtos ou métodos de produção serem elementos 

fundamentais para a reorganização industrial ou ainda como o papel de liderança e de 

inovação se tornam determinantes para o sucesso industrial, chega-se ao impacto de 

todos estes elementos na indústria cinematográfica. 
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

3.1. INTRODUÇÃO 

Uma investigação está intimamente relacionada com o processo de organização do 

conhecimento. Os seus objetivos fundamentais são “conceber novo conhecimento ou 

validar algum conhecimento preexistente, ou seja, testar alguma teoria para verificar a 

sua veracidade” (Sousa e Baptista, 2011). Entende-se por conhecimento o que se 

traduz por uma acumulação de teorias, ideias e conceitos resultantes das nossas 

aprendizagens” (Idem). Por seu turno, McQuail (2003), considera que o conhecimento 

assenta nos pilares da informação das ideias e da cultura. 

Para, Barañano (2004), existem quatro tipos de conhecimento, o conhecimento 

empírico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e por fim o 

conhecimento teológico. 

O conhecimento empírico está associado ao trivialismo, originário da “experiência 

vulgar, quotidiana, resultante de observações e racionalizações pessoais ou 

transmitidas socialmente” (Idem). Na presente investigação este tipo de conhecimento 

foi transmitido pelo contributo do realizador João Botelho, que relatou a sua 

experiência ao inovar no âmbito da distribuição, utilizando pela primeira vez em 

território português uma distribuição direta, isto é, ponto a ponto, entre o realizador e o 

consumidor, não usando o método convencional de distribuição cinematográfica. 

 O conhecimento científico tem a ver com o resultado da pesquisa organizada e 

contínua da realidade. O método de apreensão tem como características a apreensão 

do sistema e o controlo e assenta na noção de exatidão. “É verificável por 

demonstração ou experimentação.” Logo, gera ciência. Este tipo de conhecimento 

científico pode ser definido como o conhecimento racional, sistemático, exato e 

verificável da realidade, e tem como origem o uso de procedimentos e regras 

baseadas na metodologia científica (Ibidem). 

Já Descartes propõe um método científico como uma “forma de organizar o 

pensamento para se atingir o meio mais adequado de conhecer e controlar a natureza” 

(Sousa e Baptista, 2011). O método cartesiano compreende quatro tarefas primárias a 

saber: 
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Tabela 1 - Tarefas básicas do método cartesiano 

Fonte: Adaptado a partir de: Sousa e Baptista (2011, p. 7) 

O conhecimento científico tem assim características fundamentais. É racional e 

objetivo, apoia-se em factos, transcende os factos, é analítico, requer exatidão e 

clareza, é comunicável e verificável, depende de investigação metódica, procura e 

aplica leis, pode fazer prognósticos, é aberto e útil (Galliano, 1986). 

A finalizar, visto o conhecimento teológico não se enquadrar neste estudo, o 

conhecimento filosófico é “resultante da reflexão e da investigação do saber filosófico, 

a problematização da realidade. A verdade deste conhecimento é uma busca 

constante e não um fim em si mesmo” (Sousa e Baptista, 2011). Assim, o 

conhecimento filosófico busca, através de reflexões, a apreensão de fenómenos 

abstratos e gerais do Universo, ultrapassando os limites formais da ciência, não 

pretendendo gerar ciência (Idem). 

A pesquisa em Ciências Sociais em geral e da Comunicação em particular, comporta-   

-se no presente como disciplina, tendo em consideração as diferentes áreas teóricas 

da comunicação e a sua inter-relação com outros campos do conhecimento que 

apontam para as suas especificidades (del Río e Velásquez, 2005). Além disso, para 

discutir os procedimentos metodológicos, deve ter-se em consideração as diferentes 

abordagens para o conhecimento científico e as ferramentas de observação da 

realidade a partir do qual se podem extrair resultados aplicáveis: social, científico, 

cultural ou político, para aqueles que apontam uma realidade com maior incidência 

(Idem). 

De acordo com Giddens (1993), a investigação é o processo para o acesso ao 

conhecimento científico.  

Verificar Se existem evidências reais acerca do fenómeno em causa. 

Analisar Dividir ao máximo as coisas, para estudá-las na sua forma mais simples. 

Sintetizar Agrupar novamente as unidades estudadas num todo. 

Enumerar 
Todas as conclusões e princípios utilizados, para manter a ordem do 
pensamento. 
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No que se refere à investigação científica aplicada ao campo da comunicação recorre-

-se à leitura cruzada da tabela seguinte, em que os pilares essenciais têm a ver com a 

economia e políticas da comunicação, textos, discursos, mensagens, produtos e 

conteúdos, produtores e criadores e por fim às áreas ligadas à receção. 

Tabela 2 - Características atuais da investigação em comunicação 

Âmbito da 
Investigação 

Economia e Políticas da 
Comunicação 

Produtores e 
Criadores 

Textos, 
Discursos, 

Mensagens, 
Produtos e 
Conteúdos 

Audiências, Receção, 
Opinião Pública e 

Comunicação, 
Propaganda e 

Influência 

Âmbitos 

disciplinares 

e teorias. 

- Estrutura da   
  comunicação. 

 
 
 

- Economia da empresa  
  informativa/cultural 

 
 
 

- Indústria da  
  Comunicação/Indústria   
  Cultural 
 
 
 
- Os sistemas    
  comunicativos. 

 
 
 

- Economia política da  
  comunicação. 

 - Estúdio de 
   fazer    
   notícias. 
 
 
 
 

 
-  - Definir a      
-    agenda. 

 
 
 
 
 

-  - Rotinas de  
   produção. 

-  - Os Produtos/  
   /comunicação  
   de texto. 
 
 
 

-  - Os discursos  
   da  
 comunicação. 
 
 
 

-  - As análises   
-    de  

   conteúdos. 

-  - Análise das  
   audiências (estudos  
   quantitativos). 
 

-  - Análise da receção  
   (estudos  
   qualitativos). 
 

-  - A compreensão do  
   discurso e a  
   produção de  
   sentido. 
 

-  - Os estudos  
   culturais. 
 

-  - A construção da  
   agenda. 
 

-  - Indicadores  
   culturais e teoria da  
   cultura. 
 

-  - Influência e  
   persuasão. 

Fonte: Adaptado a partir de: Rio e Velásquez (2005, p. 52) 

Além disso, a metodologia de investigação tem em vista a descrição do problema, dos 

métodos, das técnicas, dos instrumentos de pesquisa, dos materiais e dos 

equipamentos utilizados no trabalho (Sarmento, 2008). 

Assim, procurou-se responder aos requisitos aos quais uma tese científica deve 

obedecer, com a preocupação de manter o cariz científico desta dissertação (Eco, 

1991).  
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A pesquisa debruça-se sobre um objeto reconhecível e definido, que é igualmente 

reconhecido por terceiros e ainda, objeto de “coisas que não tenham sido já ditas” 

(Idem). 

Por sua vez, a investigação científica deve ser útil a terceiros, bem como, deve 

fornecer elementos para a confirmação e a rejeição das hipóteses que apresenta 

(Ibidem). 

Neste sentido, desenvolveu-se metodologicamente a investigação, privilegiando as 

sete etapas prognosticadas por Quivy e Campenhoudt (2008). São elas, a formulação 

da pergunta de partida, a exploração, a problemática, a construção do modelo de 

análise, o campo de observação, a análise das informações e finalmente os resultados 

e as conclusões. 

3.2. FORMULAÇÃO DA PERGUNTA DE PARTIDA 

A enunciação de um projeto de investigação sob a forma de uma pergunta de partida é 

a melhor forma de começar um trabalho de investigação nas ciências sociais (Quivy e 

Campenhoudt, 2008). Assim, a pergunta de partida serviu de fio condutor para esta 

investigação. 

Com base nestes pressupostos, partiu-se para o estabelecimento da pergunta de 

partida. Esta deve metodologicamente apresentar qualidades de clareza, de 

exequibilidade e de pertinência (Idem), pelo que a preocupação foi de hierarquizar a 

sua permanência para tentar introduzir alguma componente inovadora ao trabalho em 

curso. 

No que diz respeito à clareza procurou-se garantir através da univocidade, da 

concisão e da precisão da estrutura da pergunta. Por seu turno a exequibilidade, 

procurou garantir-se através da sua proximidade com realidades vividas na sociedade 

atual. Por fim, procurou garantir-se, também, a pertinência através de uma pergunta 

que seja verdadeira e que aborde o estudo do que existe, baseando “os estudos da 

mudança do funcionamento” e envolver a “intenção de compreensão dos fenómenos 

estudados” (Ibidem). 

Assim, o detalhe do estudo do cinema digital apontou para uma alteração dos modelos 

de distribuição/exibição inerentes à evolução das tecnologias de informação e 
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comunicação. O cinema digital traz consigo a promessa de transformar os métodos de 

distribuição tradicional de entretenimento que foram utilizados nestas últimas décadas. 

A distribuição analógica sofreu significativas alterações ao longo dos anos. Os 

processos de impressão e de lançamento dos filmes têm mostrado grandes avanços 

tecnológicos. Melhorias no filme, processamento químico de alta velocidade na 

impressão e na consistência, preparação da impressão do elemento e limpeza são 

apenas algumas significativas melhorias feitas para agilizar o processamento do filme 

antes da sua distribuição (Swartz, 2005). 

Juntamente com estas inovações, a distribuição através do transporte terrestre e 

aéreo tem trazido melhorias significativas ao longo das últimas décadas. Estas 

melhorias beneficiaram a indústria cinematográfica. As cópias produzidas podem ser 

facilmente dobradas, legendadas e distribuídas, permitindo uma entrega mais rápida 

para as salas de cinema a nível mundial. O que antes levava semanas a produzir, 

agora leva dias. Estes desenvolvimentos têm proporcionado a criação e apoio a novas 

estratégias de lançamento nos cinemas e o lançamento do “day&date”1 em todo o 

mundo (Idem). 

Mas, mesmo sendo os processos mais rápidos, as melhorias ao longo das últimas 

décadas não alteraram substancialmente o fluxo de trabalho inerente às práticas de 

distribuição analógica. Com o advento do cinema digital, os fundamentos de 

distribuição para os cinemas podem introduzir uma profunda mudança de paradigma 

na indústria cinematográfica (Ibidem). 

Os filmes em especial, os conteúdos audiovisuais em geral, são considerados 

produtos culturais, associados a preferências culturais e a contextos nacionais. “A 

política audiovisual europeia reconhece esta realidade, bem como a importância 

fundamental da manutenção da diversidade cultural num Mercado Único” (Comissão 

Europeia, 2011a). 

O constante progresso da tecnologia digital e a massificação da utilização da internet, 

compelem a que o modo como os conteúdos são produzidos, comercializados e 

distribuídos aos consumidores seja alterado de uma forma célere. Cada vez mais 

surgem no mercado redes e dispositivos convergentes, distribuição de televisão e 

                                            
1 Day&Date: o termo refere-se à indústria do entretenimento para o lançamento de um recurso no mesmo 

dia em territórios estrangeiros. Tem desafios logísticos, sempre esteve associado à implementação de 
uma estratégia de dia e data de vencimento para as necessidades de território local. 
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internet por cabo e televisões com acesso à internet. Esta tendência deverá ser 

acelerada tendo em vista as novas possibilidades abertas pela implementação de 

serviços baseados na web, incluindo a “computação em nuvem” (cloud computing). 

Uma utilização mais frequente de tecnologias convergentes vai permitir que o mesmo 

conteúdo possa ser difundido através de diferentes redes. Podem assim, ser 

transmitidos através dos meios de radiodifusão tradicionais (via terrestre, cabo e 

satélite) ou da internet e distribuído para vários dispositivos, tais como televisões, 

computadores pessoais, consolas de jogos e dispositivos móveis multimédia (Idem). 

Neste sentido e com uma frequência cada vez maior, os consumidores esperam poder 

visualizar através de diferentes dispositivos, seja o que for, seja onde for e a qualquer 

momento. Neste contexto, os desenvolvimentos estão a pressionar, por um lado, os 

sistemas de distribuição tradicionais de filmes, por outro lado, as redes de distribuição 

tradicionais dos serviços de comunicação social audiovisual, para que os filmes de 

longa-metragem possam ser disponibilizados aos consumidores através de meios e 

recursos mais flexíveis do que os até agora utilizados. As cadeias de valor tradicionais 

estão em contínua transformação e evolução e os modelos de negócio progridem para 

que seja dada resposta às expectativas dos consumidores, designadamente 

disponibilizando os seus serviços além-fronteiras (Ibidem). 

Tendo em consideração este breve enquadramento que traduz à data a realidade da 

distribuição e da exibição do cinema digital, propõe-se como pergunta de partida para 

a presente investigação a seguinte: Qual o novo modelo de negócio e suas 

componentes resultantes da intervenção das TIC’s na distribuição/exibição do 

cinema digital?  

3.3. FASE EXPLORATÓRIA 

Na segunda fase da presente investigação “procurou-se atingir uma certa qualidade de 

informação acerca do objeto de estudo” (Quivy e Campenhoudt, 2008). O 

desenvolvimento da etapa exploratória desta investigação determinou-se em dois 

pilares decisivos, onde assumem relevo as leituras e as entrevistas exploratórias 

desenvolvidas. 
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3.3.1.  AS LEITURAS 

Os princípios determinantes para a identificação das leituras a executar, assentam nas 

ligações com a pergunta de partida, na criação de uma dimensão considerável de 

leituras, na identificação de elementos de análise e investigação, bem como, 

linguagens diversificadas (Quivy e Campenhoudt, 2008). Para o conjunto das leituras 

preparatórias, bem como para as sequenciais, foi feito um levantamento das 

investigações já desenvolvidas no âmbito do presente trabalho, de modo a poder 

relacioná-las e assim poder identificar a nova contribuição que se pretende fazer.  

A partir dos critérios supra citados, foi propositadamente criada uma grelha de leitura, 

em ambiente digital, adequada aos objetivos propostos. Assim, esta grelha de leitura, 

estruturada em EXCEL Microsoft, identifica em linhas, um conjunto sequencial de 

palavras-chave determinantes para esta investigação e em colunas, palavras-chave, 

referências bibliográficas, objetivo, teoria, metodologia, conclusões e hiperligação. 

A seleção de textos fez-se a partir de uma criteriosa concertação de palavras-chave, 

agrupadas em fichas de leitura dedicadas, matrizadas em EXCEL Microsoft, utilizando 

filtragens adequadas a leitura seletiva. Foram ainda criados filtros que permitem a 

identificação cruzada dos elementos inseridos, bem como, os remetem para as obras 

de onde foram retiradas as referidas citações. 

3.3.2.  AS ENTREVISTAS EXPLORATÓRIAS 

Como foi referido anteriormente, o segundo pilar do exploratório da presente 

investigação assenta nas respetivas entrevistas.  

A construção das perguntas exploratórias desenvolveu-se com a preocupação de criar 

consciência de aspetos das matérias em investigação para os quais a experiência e as 

leituras não teriam sido suficientes. Foram utilizados como interlocutores do 

exploratório da presente investigação, especialistas científicos do objeto estudado, 

observadores qualificados e pessoas com a reconhecida experiência profissional nos 

setores em estudo. 

Assim foram selecionados, a Drª. Marta Pinho Alves, investigadora, cuja principal área 

de investigação é o cinema e as transformações técnicas, estéticas e narrativas 

motivadas pela tecnologia digital. Outros interesses de investigação: cultura visual, 
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teoria do cinema, cibercultura. É ainda autora de diversos artigos entre os quais, 

Novas Configurações do Filme na Era Digital, publicado em 2011 na revista “Arte e 

Sociedade”; o Dr. Paulo Gonçalves, Chefe de Divisão de Estudos e Estatísticas do 

Instituto do Cinema Audiovisual e ainda João Botelho, conceituado cineasta, premiado 

como melhor realizador em vários festivais internacionais e nacionais. 

A preparação destas entrevistas realizou-se através de um questionário, previamente 

preparado, aplicado presencialmente sobre a forma de entrevista na medida em que 

às questões foram sempre solicitadas opiniões, julgamentos e pareceres do 

entrevistado. 

Estes questionários e as respectivas entrevistas encontram-se transcritos na totalidade 

nos apêndices A, B e C. 

3.4. A PROBLEMÁTICA 

A problemática é a abordagem ou a perspectiva teórica que se decide adotar para se 

tratar o problema formulado pela pergunta de partida. Assim sendo, a problemática 

consiste no conjunto dos problemas postos por um domínio do pensamento ou da 

ação (Quivy e Campenhoudt, 2008). 

É a etapa da investigação durante a qual se procura identificar e sistematizar as 

diferentes perspetivas teóricas possíveis para o tratamento do tema. Ou seja, cada 

tema de investigação pode ser investigado sob diferentes perspetivas científicas. 

Nesta etapa, é necessário identificar as diferentes perspetivas possíveis e escolher 

uma perspetiva ou combinação de perspetivas, para adotar no trabalho de 

investigação (Idem). 

Assim, procurou-se que a escolha prévia fosse muito clara, não apenas para se fazer 

um trabalho coerente e completo, mas também para que depois o trabalho possa ser 

avaliado adequadamente. 

No caso da presente investigação as áreas fixadas são as das ciências sociais e das 

ciências da comunicação, sobretudo nas teorias do cinema e do multimédia. O cinema 

foi analisado como indústria, logo foi necessária uma abordagem às teorias da gestão. 

De referir que o multimédia está interligado às TIC’s pelo que foi necessário um 

enquadramento teórico na área da informática. 
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3.5. MODELO DE INVESTIGAÇÃO 

Como prolongamento natural da problematização e articulando de forma operacional o 

conjunto das hipóteses identificadas, bem como indicações retidas para o trabalho de 

exploração, observação e análise, identificou-se um modelo assente numa estratégia 

relacional. 

Todavia, primeiramente foram construídas as hipóteses e de seguida o modelo de 

investigação. 

3.5.1.  CONSTRUÇÃO DAS HIPÓTESES 

No que diz respeito à construção das hipóteses, este trabalho de investigação orienta- 

-se essencialmente, na abordagem económica e sobretudo no que se refere aos 

condicionalismos de mercado que impõem novos modelos de negócio. 

Assim, em termos metodológicos, “após o estudo aprofundado sobre o tema em 

investigação são formuladas as hipóteses. Proposições conjeturais, estas, que 

constituem respostas possíveis às questões de investigação” (Sarmento, 2008). 

Logo, “uma hipótese é uma proposição que prevê uma relação entre dois termos e que 

segundo os casos, podem ser conceitos ou fenómenos. Uma hipótese é, portanto, 

uma proposição provisória, pressuposição que deve ser verificada” (Campenhoudt e 

Quivy, 2008). 

Para construir uma hipótese, deve ter-se em conta a sua formulação, o seu nível de 

conjetura, a respetiva produção e as qualidades a que se deve responder (del Río e 

Velásquez, 2005). 

Para que uma hipótese seja científica, deve respeitar três requisitos ou condições na 

sua formulação. Primeiramente deve ser formalmente correta e com conteúdo 

semântico, a segunda condição diz respeito a que toda a hipótese, na sua formulação, 

deve estar fundada num conhecimento científico prévio ou responder ao campo 

científico em que o problema de investigação se situa e por fim a terceira deve 

responder à necessidade de contraste empírico das hipóteses (Idem). 
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A partir de dados empíricos controlados por técnicas e teorias científicas, uma 

hipótese pode responder a uma das seguintes cinco formulações: oposição; 

paralelismo; relação causa-efeito; recapitulação e interrogação. 

As hipóteses enunciadas pela relação causa-efeito correspondem a uma relação de 

existência entre dois acontecimentos, em que o segundo é consequência do primeiro.  

A produção das hipóteses, visa averiguar quais são os procedimentos a ter em 

consideração para produzir uma hipótese. Existem cinco formas de as produzir: 

intuição; analogia; indução; dedução e construção mais ou menos elaborada.  

As hipóteses por intuição são aquelas que são capazes de se intuir pelo conhecimento 

do conteúdo, ou seja, a que não foi planeada, mas que corresponde ao corpo do 

conhecimento prévio e constatado. 

As hipóteses indutivas são as que se formam a partir de análises caso a caso, 

nomeadamente, as formadas a partir de características observadas num ou em alguns 

casos isolados. 

Os critérios de avaliação das hipóteses, para que sejam válidas, devem cumprir os 

seguintes preceitos: obter uma resposta provável ou plausível, ser operacional e 

possuir um aspecto de generalidade e especificidade simultaneamente.  

Por último e como consequência de toda a temática das hipóteses, estas devem 

responder conjuntamente a uma referência empírica, comprovável e refutável (Ibidem). 

Perante a atrás referida fundamentação das hipóteses, o quadro proposto é o 

seguinte: 

Hipótese 1. O desenvolvimento das TIC’s teve significativo impacto na distribuição 

cinematográfica. 

Hipótese 2. Com a transição do cinema para o digital é necessário a criação de novos 

modelos de negócio.  

Hipótese 3. Com a implementação do digital, a segurança ganha maior relevo.  

Hipótese 4. A redefinição dos elos da cadeia de valor do cinema para o cinema digital, 

cria novos impactos em termos de criação de valor acrescentado. 
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As hipóteses 2 e 3 foram concebidas por relação causa-efeito. No que concerne à sua 

produção a hipótese 4 é intuitiva e por fim a hipótese 1 por indução. 

Cabe agora proceder à devida fundamentação de cada uma das hipóteses 

anteriormente propostas. 

Assim, e no que se refere à primeira hipótese – o desenvolvimento das TIC’s teve 

significativo impacto na distribuição cinematográfica. Verifica-se que depois de 2000, a 

distribuição de cinema passou a sofrer relevantes alterações com o desenvolvimento 

informático, tanto a nível de hardware como de software, nomeadamente de redes. 

Desde aí a lógica da distribuição cinematográfica começou a alterar-se, no sentido em 

que se grava em película, na fase de pós-produção é digitalizado para se proceder a 

uma fácil edição e posteriormente, convertido novamente em película para poder ser 

distribuído (Castro, 2008). 

Com o surgimento da distribuição digital, toda esta lógica de funcionamento 

desparece. Os filmes são gravados em formato digital e distribuídos via satélite ou 

através de um disco rígido, trazendo assim uma grande vantagem em relação aos 

custos e ao combate à pirataria (Idem). 

Procurando fundamentar a segunda hipótese da presente investigação - com a 

transição do cinema para o digital é necessária a criação de novos modelos de 

negócio. Há que retomar os argumentos de que a tecnologia digital e a internet estão a 

alterar rapidamente a forma como os conteúdos são produzidos, comercializados e 

distribuídos aos consumidores. A utilização de tecnologias convergentes permite que o 

mesmo conteúdo possa ser transmitido através de redes diferentes, quer através dos 

modos de radiodifusão tradicionais (via terrestre, cabo e satélite) quer através da 

internet e distribuído para vários dispositivos: televisões, computadores pessoais, 

consolas de jogos, dispositivos móveis multimédia. Devido às transformações 

tecnológicas, a cadeia de valor do cinema encontra-se numa contínua transformação e 

por consequência os modelos de negócio evoluem com o intuito de fornecer uma 

solução à expectativa dos consumidores (Comissão Europeia, 2011a). 

Com o aparecimento da tecnologia digital, nomeadamente a internet, começaram a 

aparecer novos meios de distribuição de conteúdos audiovisuais, tais como os filmes. 

Isto trouxe imensas vantagens ao setor da distribuição cinematográfica, pois reduz 
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significativamente os custos e torna muito mais simples a distribuição das obras 

cinematográficas (Idem). 

Klachin (2010), afirma que com a transição para o cinema digital é necessário que a 

indústria cinematográfica crie um novo modelo de negócio, pois causará uma 

mudança total na cadeia de valor do cinema. Novas técnicas e sistemas económicos 

irão ter que ser criadas para que a indústria do cinema possua uma vantagem 

competitiva em relação ao antigo sistema analógico. 

Fundamentando a hipótese 3 - com a implementação do digital, a segurança ganha 

maior relevo, segundo Arouxa [et al.], (2011), é necessário ter uma grande 

preocupação no que diz respeito à segurança e inviolabilidade dos conteúdos. As 

cópias digitais são perfeitas e o seu custo é diminuto em relação à produção do 

conteúdo original. Além disso, não tem perdas de qualidade ao longo do tempo e com 

a sua utilização “o que preconiza a incorporação de medidas de proteção aos 

conteúdos altamente eficiente; os arquivos precisam, então, ser encriptados com as 

melhores ferramentas disponíveis”. Neste sentido e através de chaves públicas num 

framework de acesso condicional são distribuídos algoritmos de criptografia. O 

framework inclui entre outros, aspetos técnicos e comerciais, gestão de direitos e 

edição de cópias. 

Com o digital, é necessário ter um maior cuidado com a segurança. Torna-se mais 

fácil o download ilegal dos filmes digitais. Já estão a ser produzidos softwares 

especializados na segurança e protecção das obras cinematográficas (Idem). 

A pirataria digital tem aumentado dramaticamente nos últimos dez anos, impulsionada 

por maiores velocidades de download, que têm facilitado a distribuição ilegal de 

conteúdo, como filmes, jogos e música gravada. Além disso, a pirataria móvel esta a 

tornar-se mais comum, como a introdução de smartphones e Wi-Fi para aumentar o 

acesso. Serviços da web (como os agregadores de torrents) também facilitam a 

distribuição de conteúdo sem licença e representam uma parte crescente do tráfego 

da internet. A pirataria digital tem sido um fator importante que afeta as receitas para 

as indústrias criativas (TERA Consultants, 2010). 

Por fim e também procurando fundamentar a hipótese 4 - a redefinição dos elos da 

cadeia de valor do cinema para o cinema digital, cria novos impactos em termos de 

criação de valor acrescentado, tem-se que, a criação de valor inerente à produção 
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audiovisual é composta por três elos principais, produção, distribuição e exibição. No 

primeiro, localizam-se as empresas de produção de filmes e as de produção e/ou 

locação de equipamentos para produção audiovisual. No segundo integram-se as 

empresas distribuidoras de filmes e vídeos. O terceiro é composto basicamente pelas 

salas de cinema, os canais de TV aberta e fechada, os clubes de vídeo e a internet. 

Depois destas etapas tem-se o produto final, o filme. Sendo um produto com uma 

certa complexidade e diversidade, pois, “a rigor, cada filme é único e o seu consumo 

dá-se através de uma experiência sensorial com alta carga de valores intangíveis” 

(Castro, 2008). 

De modo a identificar a perceção da sustentabilidade, é necessário enfatizar o núcleo 

do negócio, ou seja, a criação de valor. Desenvolvendo o caso financeiro para a 

sustentabilidade, as empresas líderes dominam o negócio: a criação de valor. Estas 

avaliam as estratégias de sustentabilidade como se fossem um estímulo de qualquer 

investimento, avaliando sistematicamente a criação de valor - incluindo intangíveis 

(BCG 2009).  

Por seu turno, a forma como os direitos conexos e de autor operam, foi decisivamente 

transformada pelos recentes desenvolvimentos tecnológicos. (Idem) Estas questões, 

especialmente quando abordadas em relação ao novo ambiente digital, assumem 

relevante interesse (AGECOP, 2010). Assim, e sem esquecer o papel, cada vez mais 

relevante, dos motores de busca no âmbito da agregação de conteúdos, há uma maior 

necessidade de avaliar, ao nível da cadeia de valor, os diferentes momentos de 

criação de valor com os respetivos responsáveis, de modo a atribuir-lhe a inerente 

remuneração (Cardoso, 2007). 

De realçar a importância do e-commerce enquanto utilização de comunicações 

eletrónicas e de tecnologia de processamento digital de informações em transações 

comerciais para criar, transformar e redefinir as relações de criação de valor entre 

duas ou mais organizações e entre as organizações e indivíduos (Watson [et al.], 

2008). 

Assim, a inovação assume-se como uma força motriz no desenvolvimento de novos 

mercados. Todavia esta pode não ser a única fonte de criação de valor nos mercados 

virtuais (Amit e Zott, 2001). 
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Também a convergência contribui para reformular os modelos de negócio das 

indústrias de conteúdo e explorando a inovação, vão aumentar as receitas através de 

um espetro de dispositivos de banda larga, em ambiente altamente competitivo, aberto 

e em multiplataforma (Preta, 2008). 

3.5.2.  CONSTRUÇÃO DO MODELO DE INVESTIGAÇÃO 

Foi realizado um processo (esquema) de culminação teórica que resulta de um modelo 

de investigação que demonstra as dimensões fundamentais que foram investigadas, 

tais como, palavras-chave, conceitos e as prováveis relações que se estabelecem 

entre elas (Baptista e Sousa, 2011). 

O modelo a seguir exposto assenta num conjunto de desenvolvimentos dicotómicos e 

por exclusão sequencial. 

A representação proposta é a seguinte: 
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Ilustração 5 - O modelo de investigação proposto para o desenvolvimento da dissertação. (Ilustração nossa) 
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3.6. REVISÃO DA LITERATURA 

A delimitação do campo de observação (Quivy e Campenhoudt, 2008), no que diz 

respeito à revisão da literatura, foi assumida desde o início da investigação. Assim, 

identificados os conceitos de cinema e de cinema digital, da problemática da 

distribuição de cinema em ambiente digital e a partir das novidades introduzidas pela 

utilização do digital, procurou-se estudar os modelos de negócio que melhor viabilizem 

esta indústria. 

Esta revisão da literatura foi tratada através de um conjunto de fichas de leitura, 

também elas inseridas numa grelha de leitura digital, especificamente criada para o 

efeito e da qual constam um conjunto alargado de “filtros” que permitem uma 

significativa capacidade de leitura seletiva. 

3.7. OBSERVAÇÃO 

A delimitação do campo de observação para além de estar adstrita à área temática 

desta investigação e naturalmente circunscrita à pergunta de partida prende-se 

também às áreas científicas que a presente investigação se enquadra. 

Essas áreas científicas correspondem, como já referido às ciências da comunicação e 

ciências sociais incluindo ainda a gestão e a informática. Na presente investigação o 

enquadramento teórico e metodológico das ciências sociais e das ciências da 

comunicação estiveram sempre presentes tanto a nível das leituras e do estado da 

arte mais consagrados, mas também com a preocupação de acompanhar esses 

campos com o desenvolvimento que as novas tecnologias e a informática, 

nomeadamente através do multimédia, trouxeram para as áreas científicas. 

De notar que nesta fase de observação e para uma delimitação precisa da 

investigação, se tornou relevante a abordagem à área da gestão, enquanto disciplina 

das ciências da comunicação, como determinante para a sustentabilidade do cinema 

digital. 

Foram utilizadas ainda fontes primárias de informação, mormente ICA, bem como um 

número significativo de fontes secundárias de referência, nomeadamente, Comissão 

Europeia e Observatório Europeu do Audiovisual. 
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Perante esta investigação fica claro que o desenvolvimento da metodologia da análise 

indica que há um vasto campo para o desenvolvimento de uma investigação futura. 

3.8. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

A análise das informações é a etapa metodológica que trata a informação obtida de 

forma a poder comparar os resultados observados com os esperados a partir das 

hipóteses e medir a diferença entre as duas (Quivy e Campenhoudt, 2008). Para esta 

análise foi contributo decisivo o conjunto de entradas na já referida grelha de leitura 

digital e que permitiu uma exaustiva análise das informações e dos dados segregados 

ao longo do trabalho. 

Esta análise de informações vai permitir a necessária inferência das hipóteses 

propostas. Se esta for nula ou muito pequena pode-se concluir que a hipótese é 

confirmada, se não, é necessário procurar a origem da discrepância e tirar conclusões.  

Na presente investigação consideram-se um conjunto de fontes primárias como sejam 

a Comissão Europeia, organismos estatísticos internacionais, passando por 

investigações específicas desenvolvidas por organismos especializados, como por 

exemplo a Motion Picture Association of America (MPAA). A nível nacional, a fonte 

primária essencial foi o Instituto de Cinema e Audiovisual (ICA) e como fonte 

secundária principal o Observatório da Comunicação (OBERCOM). 

As citadas fontes tanto primárias como secundárias tornaram-se essenciais para o 

enquadramento do cinema e do cinema digital, nomeadamente a nível da distribuição, 

exibição e consumo, foram determinantes para a análise do caso português. 
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4. CINEMA: ONTEM, HOJE E AMANHÃ 

4.1.  O CINEMA 

Conforme atrás referido na propositura do modelo de investigação em apreço ir-se-á 

agora e sucessivamente desenvolver a análise dicotómica então enunciada. 

Assim, a cinematografia é um processo criativo e interpretativo que culmina com a 

autoria de uma obra de arte original e não com a simples gravação de um evento físico 

(Hora, 2004). A cinematografia não é uma subcategoria da fotografia. Em vez disso, a 

fotografia é uma arte que o cineasta usa, além de outros meios físicos, 

organizacionais, técnicas de gestão, interpretação e manipulação de imagem, para 

efetuar um processo coerente (Idem). 

A cinematografia tenta criar e manter um estado de espírito capturado no ecrã 

(Malkiewicz e Mullen, 2005). 

O cinema é sobretudo uma manifestação artística contemporânea por meio do som e 

da imagem em movimento. Por intermédio da câmara cinematográfica, permite captar 

uma sociedade complexa, múltipla e diversificada, que combina de forma inovadora a 

arquitetura (cenários originais e reconstituídos), a engenharia (som, efeitos sonoros e 

outros), a informática (efeitos digitais), a dança (coreografias), a história (reconstituição 

de outras épocas e factos históricos), a literatura (guiões adaptados e originais), a 

música (banda sonora), a psicologia (dramas, conflitos e dimensões de personalidade 

das personagens), a moda (figurino) e as artes (fotografia, direção de arte), entre 

outras. E, com a mesma eficiência, cria novas e insólitas realidades, numa imaginação 

infinita e plástica, que só se encontra correspondente nos sonhos (Sobral, 2011).  

Além disso, o cinema, ou cinematografia, pode considerar-se como a arte e a técnica 

de projetar imagens animadas sobre um ecrã, por meio de um projetor. Para isso, os 

momentos sucessivos que compõem um movimento são registados por uma máquina 

de filmar, num filme fotográfico, película transparente e flexível revestida de emulsão 

fotográfica. Revelado o filme, a projeção dos fotogramas em sequência mais rápida do 

que o olho humano é capaz de captar as imagens, faz com que a persistência destas 

na retina provoque a sua fusão e produza a ilusão do movimento contínuo. O trabalho 

no cinema combina tempo e espaço, de maneira diversa à de todas as outras artes, 

que utilizam, ou o espaço (escultura) ou o tempo (música), para obter um ritmo 
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narrativo. Cada imagem supõe uma composição plástica e mostra, em duas 

dimensões, um mundo tridimensional. O fotograma, menor unidade de expressão 

cinematográfica, é o fragmento de uma obra de arte, tendo em conta a sua 

composição, proporções, distribuição de pessoas e objetos, contrastes de claro e 

escuro e combinações de cor (Cinema, 2002). 

O cinema não pode ser encarado exclusivamente na ótica do entretenimento, é 

também a sétima arte (Bergan, 2009). 

Pode também ser concebido como um meio de comunicação de massas, uma arte 

coletiva, um espetáculo que pode incitar à reflexão e ao mesmo tempo divertir. Assistir 

a um filme pressupõe isolar-se da vida quotidiana a fim de participar dos sentimentos e 

emoções que a película provoca. É frequente uma inter-relação entre o espectador e 

alguns personagens (Cinema, 2002). 

Desta forma, o cinema é o principal método de captura de imagens em movimento e 

posterior exibição destas nas salas de cinema (Malkiewicz e Mullen, 2005). 

Por todas estas razões, a cinematografia é uma forma de arte única para as imagens 

em movimento. Embora a exibição de imagens sobre elementos sensíveis à luz 

remonte ao final do séc XVII, o cinema exige uma nova forma de fotografia e novas 

técnicas estéticas (EICAR, 2012). 

4.2.  O CINEMA NO TEMPO 

4.2.1.  OS INÍCIOS E O PRIMEIRO SÉCULO DO CINEMA 

Numa perspectiva histórica, as primeiras referências ao cinema são técnicas. Trata-se, 

no essencial, da enumeração descritiva das invenções e do retrato, na maior parte das 

vezes hagiográfico, dos pioneiros da indústria. É com o fim do cinema mudo que as 

"histórias da arte cinematográficas" aparecem (Aumont e Marie, 2006). 

 A palavra "história" designa, a um só tempo, a sucessão temporal dos acontecimentos 

que determinam a evolução de uma sociedade e a disciplina que analisa as causas 

dessa evolução (Idem). 

A origem do cinema teve como intervenientes, em simultâneo, franceses, ingleses e 

americanos, que inventaram a famosa caixa preta, dentro da qual corria uma fita que 
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registava aquilo que o operador via. Depois, fazia-se passar luz através dessa fita e a 

ação era projetada e repetida numa parede próxima, como se o tempo não tivesse 

passado. Nenhum destes homens isoladamente, terá inventado o cinema e não há 

data precisa para o seu nascimento (Cousins, 2005). 

Em 1884, em Nova Iorque, George Eastman inventou a película que se desenrolava 

em bobine em vez de chapas separadas. Na mesma década, o inventor Thomas 

Edison e o seu assistente W.K.L. Dickson descobriram um processo de fazer girar 

uma série de imagens fixas dentro de uma caixa, o que dava a ilusão de movimento e 

inventou o kinetoscópio. No final dos anos 80 do séc XIX, em Inglaterra, Louis Le 

Prince registou a patente de uma máquina do tamanho de um pequeno frigorífico com 

a qual filmou a ponte de Leeds bem como outros locais. George Eastman regressou 

com uma nova ideia, umas perfurações na borda do rolo da película permitiam que ele 

ficasse colocado com precisão junto da objetiva. O principal problema para estes 

inventores e industriais é que a película não podia rolar continuamente dentro da 

câmara. Parava durante uma fração de segundo, avançava e repetia este movimento 

sacudido. Os irmãos Lumière repararam que as máquinas de costura funcionavam de 

uma forma semelhante e adaptaram essa tecnologia ao cinema. Fizeram uma caixa 

mais pequena que a do Le Prince e aperfeiçoaram-na de tal forma que o seu 

“Cinematographe” podia registar e projetar imagens. Estes pormenores reforçam que a 

invenção do cinema não foi um esforço de um só homem. Quando se tornou claro que 

o filme se ia transformar num meio de fazer dinheiro, em todo o mundo muitos destes 

pioneiros tentaram obter direitos de autor sobre as contribuições em todo o processo. 

As batalhas legais foram duras e cada avanço, mesmo as perfurações, foram objetos 

de processos (Idem). 

De todos os primeiros filmes, os dos irmãos Louis e Auguste Lumière foram os mais 

vistos. O dia 28 de Dezembro de 1895 é a data que muitos historiadores consideram 

como a do nascimento do cinema, devido a ter acontecido nesse dia a primeira 

projeção comercial de um filme pelos irmãos Lumière. A maioria dos filmes feitos 

durante as primeiras quatro décadas do cinema não possuíam banda sonora, apesar 

de que nessa época já se dispunha da tecnologia necessária para gravar a voz 

humana, mas a excitação das imagens em movimento impressionava de tal forma os 

inventores e o público que ninguém se lembrou da possibilidade de som no cinema. A 

ausência de barreiras linguísticas fez com que o nascimento do cinema fosse um 
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fenómeno autenticamente internacional e com que os filmes da primeira década 

fossem exibidos praticamente em todo o mundo (Ibidem). 

No que diz respeito ao som, o cinema foi sonoro desde a sua origem. Foi para 

acompanhar o seu fonógrafo que Edison inventou o kinetoscópio. Os primeiros filmes 

foram, portanto, acompanhamentos visuais de gravações sonoras. O sucesso 

internacional das imagens mudas dos irmãos Lumière e o desenvolvimento da 

produção maciça de filmes mudos por Charles Pathé, entre 1903 e 1905, retardaram a 

generalização do cinema sonoro cerca de 20 anos (Aumont e Marie, 2006). 

A novidade da linguagem do cinema começou a declinar depois de 1927, quando se 

iniciou a nova grande época da história do filme (Cousins, 2005). 

Os primeiros filmes sonoros foram limitados a temas breves: canções gravadas, 

pequenas peças teatrais cómicas, discursos, sermões. Ao longo da década de 1920, 

triunfa a longa-metragem "muda", mas não é realmente percebido no silêncio, pois é 

acompanhado, sistematicamente, por comentários, partituras musicais interpretadas 

na sala ou gravações fonográficas (Aumont e Marie, 2006). 

Ao princípio, os filmes sonoros eram estáticos porque o equipamento era muito 

volumoso e o público ouvia conversas muito artificiais, pessoas a cantar, portas a 

bater e cães a ladrar. Os filmes passaram de preferência para interiores, porque os 

cineastas precisavam de silêncio para gravar as vozes. Por outro lado, os realizadores 

perceberam que o som podia tornar os filmes mais íntimos se deixassem as 

personagens exprimir os seus pensamentos (Cousins, 2005). 

O filme sonoro, ou seja, a metragem de ficção com som gravado, aparece a partir de 

1926 e 1927, com Don Juan e The jazz singer. Noel Burch refere que a arte sonora 

trouxe um novo elemento discursivo ao cinema (Aumont e Marie, 2006). 

Através de todo o mundo, os filmes começaram a ser falados durante os anos 

seguintes. Começaram então a usar o som como um íman para atrair os espectadores 

para as cenas mais emotivas. O público começou a sentir que podia estar com as 

vedetas, não só nas suas fantasias, mas também nas suas vidas (Cousins, 2005). 

Assim, o som foi a descoberta que fez o cinema parar no caminho que seguia. De 

repente, a imagem perdeu a sua importância. No entanto, seriam precisos 45 anos 

para que o cinema tomasse o som como um tema por si próprio (Idem). 
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Posteriormente, os novos cinemas da década de 1960 retomam, de certa maneira, as 

experimentações dos primeiros anos do cinema sonoro. Redescobrem as virtualidades 

da montagem e do assincronismo imagem/som. Todas as pesquisas teóricas 

desenvolvidas ao longo dos anos 70 do século XX, têm por objeto de análise filmes 

não narrativos e bandas sonoras com estruturas dialéticas (Aumont e Marie, 2006). 

Umas das mais importantes evoluções do cinema foi o aparecimento do digital. As 

técnicas do cinema digital mudaram-no ainda mais fundamentalmente do que aquando 

da introdução do som. A possibilidade de se filmar com uma câmara de vídeo, do 

tamanho de uma fatia de pão ou mesmo mais pequena, com equipas de duas pessoas 

em vez de dez ou mais, fazer montagem em computadores pessoais e dobragem em 

ilhas de sonoplastia muito simples, significou que o mundo da produção 

cinematográfica já não era algo no qual apenas muito poucos poderiam entrar. Os 

muros que formavam a fortaleza parecia terem-se desmoronado nos finais dos anos 

50 e início dos anos 60, mas em termos efetivos isso só veio a acontecer ao longo dos 

anos 90. A terceira era do cinema, a qual ainda está em inícios, é a primeira a fazer 

valer o mérito (Cousins, 2005). 

Portanto, o cinema evoluiu muito pouco nos seus 100 anos de existência. Primeiro 

vieram as imagens em movimento, o som analógico, em seguida, a cor e finalmente o 

digital. Mas estas são melhorias ao invés de uma evolução radical (Ribés, 2007). 

Há uma vantagem em imaginar o cinema a evoluir como uma linguagem ou 

reproduzindo-se como genes, porque isso mostra que o filme tem uma gramática e 

que, de certa maneira, cresce e sofre mutações (Cousins, 2005). 

Assim, o cinema está sempre a evoluir, ficando cada vez mais complexo em relação 

ao passado (Idem). 

4.2.2. O CINEMA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

A relação do cinema com os novos media do final do século XX e inícios do século 

XXI, trabalhados por computação, tem alterado radicalmente a ligação que os 

criadores e o público em geral têm com esse mesmo meio. Estas alterações têm-se 

manifestado em todas as áreas, desde as ferramentas tecnológicas, aos métodos e 

processos de trabalho, mas também contaminando aspetos relativos à narrativa, à 

distribuição, à exibição e por fim à perceção (Nabais, 2010). Se o cinema incorpora na 
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sua evolução um conjunto de códigos da literatura, teatro e outras expressões 

artísticas e cria alguns específicos, o seu impacto ecoa nos novos media, fruto de 

muitos reflexos e influências de diferentes áreas (Idem). 

Assim, por exemplo, a tecnologia e a arte do cinema, além da produção de filmes, 

criaram todo um conjunto de objetos colecionáveis que vão desde livros, fotos, 

cartazes, fatos, figurinos, mascotes, entre outros. Naturalmente, o filme em si, isto é, a 

película cinematográfica, também se tornou objeto de coleção, seja ela em partes ou 

completa, negativa ou positiva, muda ou sonora, preto-e-branco ou colorida; 

independentemente da história, do estilo, da linguagem cinematográfica, surgiram 

muitos colecionadores a conseguir preservar a película cinematográfica, com a 

característica que esta tivesse, criando arquivos valiosos para a história do cinema 

(Furst, 2008). 

A tecnologia interferiu também no trabalho artístico que integrou as capacidades 

oferecidas pelo computador, tanto de significado e da forma como uma variedade de 

práticas artísticas estabelecidas ou discursos. Podem ver-se, pelo menos, dois 

aspetos dessa continuidade. Um deles é a incorporação de formas de arte por 

computador, o outro, mais radicalmente, vê um desenvolvimento de ideias formais em 

trabalhos anteriores que prefigura alguns dos conceitos intrínsecos à arte digital 

(Grice, 1999). 

Com a transformação dos átomos de celuloide nos bits que compõem um ficheiro 

digital e, com todas as potencialidades de manipulação que a informação no formato 

digital permite, tem-se assistido a um desenvolvimento cada vez mais realista da 

experiência cinematográfica e encontram-se inúmeros objetos híbridos que procuram 

acrescentar novas possibilidades a essa mesma linguagem (Nabais, 2010). 

A investigação e criação têm seguido variados rumos que passam pelo aumento das 

capacidades objetivas de captação e reprodução em termos de som e imagem, das 

experiências ao nível da imersão mas também em termos de novos mecanismos e 

linguagens da narrativa, de que são exemplo alguns objetos cinematográficos com 

interatividade ou mesmo generativos (Idem). 

Além disso, o impacto das novas tecnologias tem, desde sempre, provocado efeitos 

nas mais variadas formas de expressão artística, desde as artes plásticas ao teatro, 

até mesmo à literatura. No encontro com o computador, entendido também como 
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ferramenta de criação artística com linguagem e cultura próprias, novos géneros 

híbridos emergem enriquecendo o espetro da linguagem audiovisual. A investigação 

do potencial de composição permitido pelo cinema computacional, providencia a base 

para uma nova forma de experiência cinemática que envolve uma elaboração nos 

conceitos da imagem tradicional do cinema (Dublic e Newby, 2001). 

Entretanto, as artes definidas como digitais têm vindo a evoluir de definições 

predominantemente focadas na tecnologia, para uma referenciação conceptual mais 

próxima das artes plásticas, no sentido em que estas há muito deixaram de estar 

centradas nos seus materiais e técnicas, para ascender a um território de definição 

centrado no seu conteúdo conceptual. Nos primeiros momentos da história do cinema, 

a atração resultava da ideia de ver o movimento e não de uma eventual sofisticação 

narrativa e ficcional do conteúdo apresentado, provando assim que é a tecnologia que 

fornece o interesse imediato. O que é promovido e vendido é a experiência da 

máquina, o aparelho (Nabais, 2010). 

Existem ainda várias direções na relação do cinema com o computador ao nível dos 

conceitos, de imersão, interatividade, transcrição, recombinação, navegação, 

interpolação, cálculo, em rede e sem ecrã. Considera-se que o cinema como 

representação alterou-se para aquilo que se pode reputar como um evidente exemplo 

da estética da simulação. Neste sentido faz-se parte de uma época que assiste a uma 

transição no cinema ainda mais profunda do que aquela em que este deixou de ser 

silencioso ou a preto-e-branco e ganhou som e cor (Shaw e Weibel, 2003). 

Assim, o cinema tem hoje a possibilidade de se transformar numa forma sem 

referente, uma mutação onde os pixels podem ser alterados, pois são valores 

abstratos. Por isso mesmo, podem também ser construídos através de inúmeras 

variações. O método de produção cinematográfico pode ser, neste contexto, 

melhorado e mesmo questionado permitindo aos realizadores trabalhar de formas 

imprevisíveis (Idem). 

As novas tecnologias permitiram também possibilidades de restauração de películas, 

em suporte digital, recuperando filmes que, em alguns casos, pudessem ser 

considerados totalmente perdidos, tornando-os disponíveis tanto para colecionadores, 

como para cinéfilos, que são aficionados por filmes, mas não colecionam, como 

também para o público em geral. Diferente do que acontecia anteriormente, os 

estúdios cinematográficos de hoje têm o DVD como aliado para a comercialização das 
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suas produções, pois logo de seguida ao lançamento dos filmes em película para 

projeção no circuito comercial, estes são comercializados e disponibilizados para 

consumo (Frust, 2008). 

Além de discos rígidos, discos óticos como CDs e DVDs, fitas magnéticas, que 

permitem armazenar a informação digital, há um misto de formatos de arquivos, 

sistemas operacionais, softwares que, se deixarem de existir, ou forem substituídos 

por novas tecnologias, poderão decretar o fim do acesso a informações digitais 

específicas. É então essencial um planeamento a curto e médio prazo, para assegurar 

ou, pelo menos, minimizar esta obsolescência, seja a partir de meios de migração da 

informação entre formatos diferentes ou mesmo a partir da adoção de uma política 

mais efetiva para a troca de informações entre instituições que trabalham com 

arquivos. A autenticidade e a integridade da informação devem também ser 

consideradas, visto a facilidade de edição, alteração e manipulação que se tem hoje, 

sendo possível criar uma nova informação a partir de outra existente, atribuindo uma 

nova leitura a uma informação inicial. Mesmo diante de tantos recursos, pela 

especificidade e também pelo volume de informação digitalizada, o processo de 

digitalização de filmes inteiros em longa-metragem, a sua restauração e posterior 

divulgação no formato digital em alta qualidade tem ainda custos proibitivos, tornando 

este processo ainda restrito (Idem). 

Além disso, os recursos computacionais têm influência na linguagem cinematográfica: 

no uso de efeitos especiais de imagens e sons; na “construção” de cenários digitais; 

na multiplicação de figurantes, criando-se um exército digital e nas produções 

completas a partir da modelagem de personagens em animações em 2 ou 3 

dimensões. Estes são poucos exemplos diante da grandiosidade da produção 

computacional no cinema (Ibidem). 

É assim inegável a quantidade de algoritmos associados a qualquer operação numa 

ferramenta digital de processamento e edição de vídeo, no entanto, esta relação, 

responsável por extraordinários desenvolvimentos na linguagem cinematográfica, 

expande apenas uma metodologia e processos replicados a partir dos processos 

analógicos (Nabais, 2010). 

As novas tecnologias trouxeram também experiências relevantes para o âmbito da 

presente investigação. Assim, com novas formas e materiais de projeção, manipulação 

da película, ecrãs móveis e muitos outros recursos técnico-artísticos que se veem 
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ainda replicados em inúmeras obras digitais de forma pertinente (Idem), as formas de 

distribuição e exibição foram alteradas. 

Assim, a introdução das tecnologias digitais nas práticas de produção cinematográfica, 

distribuição e exibição e, talvez, as mudanças tecnológicas têm desafiado os 

fundamentos pelos quais se define o "cinema" (Jacobson, Hanson e Paredes, 2007). 

Mas esta arte tem algumas características incomuns, mais do que a maioria das artes, 

o cinema depende da tecnologia complexa. Sem máquinas, os filmes não seriam 

reproduzidos e os cineastas não teriam ferramentas. Além disso, a arte 

cinematográfica geralmente requer a colaboração entre vários participantes. Os filmes 

não são só criados, mas produzidos. Tão importante quanto isso, estão firmemente 

amarrados ao seu contexto social e económico (Bordwell e Thompson, 2009). 

As novas tecnologias trouxeram inúmeros benefícios para o cinema, pois é possível 

aceder a qualquer conteúdo cinematográfico, desde os complexos de cinema às 

habitações, em escritórios, iPods, iPads, computadores, em carros e autocarros e em 

aviões. Basta pressionar o botão e as máquinas evocam os filmes para o prazer do 

consumidor (Idem). 

Neste contexto, tentando fazer uma síntese, podem considerar-se duas abordagens 

distintas, os artistas que se apropriam de objetos cinematográficos e os dissecam 

digitalmente para criar uma outra experiência artística e aqueles que analisam a 

estrutura formal de alguns artefactos analógicos no sentido de os transformar em 

bases de dados e novos algoritmos, procurando estender através das características e 

potencial intrínseco dos meios computacionais, os filmes selecionados, em novos 

mapeamentos e cartografias digitais (Nabais, 2010). 

4.3. CINEMA ENQUANTO ARTE E INDÚSTRIA  

4.3.1. CINEMA ENQUANTO ARTE 

Há várias maneiras de definir, em geral, a noção de arte, mas pelo menos três podem 

ser pertinentes quando se trata do cinema. A primeira, uma definição institucional que 

faz reconhecer como artística uma obra aprovada por uma instituição, qualificada para 

isso ou por um consenso social amplo; a segunda, uma definição intencional que 

atribui a qualidade artística às obras elaboradas por um artista e por fim uma definição 
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estética, que relaciona o valor artístico com a intenção de provocar sensações ou 

emoções de um modo particular (Aumont e Marie, 2006). 

A questão de saber em que medida o filme constitui uma forma de arte distinta das 

demais formas de arte é um problema que marca a génese da teoria do cinema e 

constitui, no início do século XX, a questão orientadora que subjaz à reflexão sobre a 

especificidade daquilo a que se chama “filme” ou que alguns autores denominam de 

“cinemático” (Pedro, 2011). 

O cinema nasceu, em primeiro lugar, do desejo de registar mecanicamente 

acontecimentos reais. Só depois do cinema se ter tornado uma arte é que o interesse 

passou da simples questão de assunto para os aspetos de forma. O que até à altura 

se resumia no registar de certos acontecimentos reais, transformou-se então na 

aspiração de representar objetos por meios especiais, característicos do cinema 

(Arnheim, 1957). 

O filme é um meio jovem, pelo menos em comparação com a maioria dos outros 

meios de comunicação. A literatura, a pintura, a dança, e o teatro já existem há 

milhares de anos, mas o filme passou a existir somente há pouco mais de um século. 

No entanto, neste período bastante curto, o recém-chegado estabeleceu-se como uma 

forma de arte enérgica e poderosa (Bordwell e Thompson, 2009). 

Além disso, do cinema de feira europeu (cinema de autor) ao nickelodeon americano, 

o cinema foi, a princípio, uma diversão popular, numa época em que os próprios 

artistas de vanguarda não imaginavam que pudessem dirigir-se ao povo. As 

instituições encarregadas de definir a arte, e nomeadamente a crítica (literária, teatral), 

tiveram, de início, reflexos muito negativos para com o cinema (Aumont e Marie, 

2006). 

Vários críticos europeus procuraram definir e promover uma arte cinematográfica 

específica, que não imitava as artes tradicionais. Esta tentativa não pôde, no início, 

privar-se de uma referência a essas últimas, ao definir o cinema como sétima arte 

depois das artes da música, dança/coreografia, pintura, escultura, teatro e literatura. 

Do mesmo modo, Eisenstein desenvolve a ideia de que o cinema é uma "síntese" das 

outras artes. Assim o cinema encontrou, finalmente, a história da arte do seu século 

(Idem). 
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Isto não quer dizer que os primeiros filmes não fossem, por si, um sistema de 

expressão verdadeiramente artístico. O que muda, com a experimentação dos 

primeiros cineastas, é o encontro dos elementos hoje reconhecidos como parte 

integrante da linguagem cinematográfica e a sua utilização em prol das narrativas. 

Tanto Griffith, com a montagem paralela, quanto Eisenstein, com as montagens 

métrica, rítmica, tonal, atonal e intelectual, exploram o que seriam as unidades do 

alfabeto do cinema para compor o cerne da narrativa cinematográfica (Castro, 2008). 

Portanto, o cinema entre as artes não foi de início aceite como arte, mas sim como 

técnica ou como distração. A sua especificidade artística foi muitas vezes salientada. 

Em particular, o cinema foi confrontado e comparado com artes reconhecidas como a 

música, a pintura e o teatro, valorizando, por sua vez, características particulares do 

cinema: o ritmo, o enquadramento, a fala, a tecnicidade (Aumont e Marie, 2006). 

Contudo, considera-se o cinema como uma arte em geral e olha-se para um filme que 

ilustra quanto hábil e eficaz a arte pode ser. Além disso, o digital e o negócio da 

indústria do cinema moldam e sustentam o filme como uma arte (Bordwell e 

Thompson, 2009). 

Devido à natureza da sua produção industrial, que vai desde a distribuição à exibição, 

os teóricos do cinema argumentam também que o filme é uma forma de arte. Mas esta 

natureza industrial permitiu ao cinema conservar um lugar privilegiado entre as outras 

artes, em que até ao recente aparecimento do digital, se manteve difícil de produzir, 

reproduzir, manipular e distribuir. O cinema, como qualquer outro media é consumido 

de diferentes maneiras, em diferentes lugares e por diferentes grupos. Os filmes foram 

o principal motor cultural do século XX (Daly, 2008). 

4.3.2. CINEMA ENQUANTO INDÚSTRIA 

O mágico francês Georges Méliès, que foi o primeiro a realizar filmes como 

espetáculos de entretenimento, foi também pioneiro na construção do primeiro estúdio 

de filmagens do mundo. Este foi seguido por Charles Pathé, que não apenas construiu 

um estúdio, mas estruturou o primeiro conglomerado verticalizado, controlando a 

produção, distribuição e exibição dos seus filmes. Com eles o cinema estruturou-se 

como uma atividade industrial e como o primeiro entretenimento de massas, dando 

origem à “indústria do entretenimento” que já nasce fortemente oligopolizada (Castro, 

2008). 
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A indústria do cinema, ao ser um "pequeno negócio de família", pode ser visto como 

uma organização, com os seus objetivos, políticas e relações entre os seus 

intervenientes. Até praticamente ao presente, esta organização era analógica, com 

conteúdos de 35 mm, em papel ou por contratos de distribuição via oral, onde os 

acordos de aluguer de filmes chegavam por telefone ou por fax (Ribés, 2007). 

O mercado mundial é largamente dominado pelas produções de Hollywood, à exceção 

de alguns mercados onde o cinema tem uma forte componente étnico-cultural, como a 

Índia e o Irão. Contudo, os filmes nacionais têm vindo a ganhar força em diversos 

países, atraindo, inclusive, a atenção das majors norte-americanas (Warner Brothers, 

RKO, Twentieth Century-Fox, Paramount, MGM, e em menor escala: Universal, 

Columbia e United Artists) que têm ampliado o seu interesse em “coproduções 

internacionais” (Castro, 2008). 

Entretanto, a indústria do cinema a nível mundial, com uma evolução das relações 

comerciais ao longo de mais de cem anos, criou áreas de poder muito bem 

delimitadas que, em cada solução possível para o cinema digital, serão bastante 

afetadas (Butcher, 2008). 

Além disso, a imagem em movimento é a mais poderosa forma de comunicação até 

agora concebida. As imagens de grande escala que se visualizam nos filmes têm, 

talvez, um grande impacto devido ao seu tamanho e à intimidade que a experiência 

cinematográfica oferece ao público. Devido ao preenchimento quase inteiro do campo 

visual e ao acompanhamento por múltiplas faixas de áudio, os filmes proporcionam 

uma experiência de entretenimento envolvente (McKernam, 2005). 

O negócio do cinema não segue a convenção normal de outros produtos ou serviços. 

A qualidade do produto dos filmes é notoriamente não confiável. Neste caso, mesmo o 

produto com mais expectativas é muitas vezes dececionante. O re-lançamento do Star 

Wars Trilogy demonstra que algumas pessoas vão ao cinema, mesmo quando o filme 

já existe em cassete de vídeo/DVD. Os estúdios de cinema têm vontade de alterar a 

forma como avaliam a interação com o público, através da criação de uma 

oportunidade de co-marketing, de vendas em leilões online e até mesmo de testar o 

filme online (Dietert [et al.], 2003). 

O cinema é de facto um negócio, com relações comerciais firmemente estabelecidas 

entre a distribuição, a exibição e os respetivos fornecedores (Dolby, 2004). 
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Alguns economistas e analistas da indústria estão a perceber que a internet e a 

disponibilidade de conteúdo digital estão a agitar a produção de conteúdo tradicional, 

os modelos de negócios de distribuição e a respetiva economia (Ribés, 2007). 

Entretanto, o cinema digital no contexto de um mercado cinematográfico digital 

emergente, organiza-se a partir de novos sistemas de negócio, construídos por meio 

da apropriação dos avanços das ciências administrativas, nos campos da tecnologia e 

da logística corporativa, aplicadas à produção, à pós-produção e, especialmente, à 

distribuição dos conteúdos da produção cinematográfica. O mix conteúdo-logística 

transforma o cinema digital num produto diferenciado do cinema convencional, que 

pode conviver com este e com todas as suas variantes, oferecendo novas 

possibilidades comerciais e de propostas políticas do Estado para o estímulo de 

produções culturais locais (Arouxa [et al.], 2011). 

Uma questão importante para a qual a indústria precisa de obter resposta de modo a 

enfrentar a nova era digital é saber como se vão arquivar as quantidades crescentes 

de imagens que deixaram de ser representadas por um filme físico, mas sim por dados 

e arquivos digitais. As noções de arquivo digital e gestão de ativos digitais, que 

parecem tão facilmente um roll off da língua dos vendedores, especialmente em 

conferências da indústria técnica, são ilusórios na melhor das hipóteses. Muitos 

profissionais do setor que estão com a incumbência de manter as bibliotecas e 

arquivos dos grandes estúdios, ainda não se convenceram de que atualmente existem 

boas soluções de arquivo a longo prazo e profundo para armazenar dados digitais, por 

exemplo pen drive, zip files, CD ou internet. Esta questão permanece no topo da lista 

de tarefas que precisam ser cumpridas antes que esses novos meios digitais sejam 

considerados robustos (Swartz, 2005). 

O novo fluxo de trabalho de produção, pode muito bem permitir que os cineastas 

possam distribuir e exibir as imagens cinematográficas mais puras e de mais alta de 

sempre, mas ainda é um trabalho em desenvolvimento (Idem). 

Com a disponibilidade da banda larga a distribuição de conteúdos, representa um 

benefício e não uma perda para a indústria do cinema. Também é preciso reconhecer 

que a venda do produto não é o único modelo económico que se pode explorar na 

indústria de conteúdos em particular e no cinema digital em geral (Ribés, 2007). 
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As transformações experimentadas na economia global têm obrigado as empresas a 

organizarem-se como um sistema de negócio, de tal forma que a administração 

logística assumiu um caráter corporativo e estratégico, proporcionando a organização 

e a sistematização da cadeia de valores da empresa, desde a matéria-prima até ao 

cliente final (Arouxa [et al.], 2011). 

A logística assume, então, a missão de criar as condições necessárias para o 

estabelecimento do consumidor como foco principal da organização, na oferta de bens 

e serviços. Esse consumidor final é, no contexto apresentado, disperso 

geograficamente, imediatista quanto às suas necessidades e exigente quanto à 

relação entre custo e qualidade (Idem). 

A logística empresarial tem sido tratada como um importante fator impulsionador da 

competitividade das organizações, embora as atividades de transporte, manutenção, 

armazenamento e processamento de pedidos não sejam novas. A sua gestão 

integrada, entretanto, passou a ser considerada como instrumento de redução de 

custos e melhoria dos processos (Musetti, 2001). 

É importante salientar que o cinema digital, como resposta às solicitações do mercado 

consumidor, está configurado pelo que se poderia conceituar como um ponto de 

interseção do desenvolvimento tecnológico da indústria cinematográfica com o 

desenvolvimento da logística e dos avanços da ciência administrativa (Arouxa [et al.], 

2011). 

As conclusões apontam para a ideia de que o cinema digital inaugura, no contexto da 

indústria cinematográfica, o conceito de foco no consumidor final, sendo as 

oportunidades de afirmação deste cinema, diante da procura do mercado consumidor, 

configuradas pelo ponto de interseção entre o desenvolvimento tecnológico da 

indústria cinematográfica e o desenvolvimento da logística. Por outro lado, pode 

observar-se, ainda, que os avanços da indústria cinematográfica, ao longo de 

décadas, foram conduzidos com foco na melhoria da perceção sensorial do 

espectador, porém, exclusivamente com base na evolução do produto “produção 

cinematográfica”, por meio do avanço tecnológico agregado ao cinema (Idem). 

Apesar da emergência do cinema ter sido em França, a indústria cinematográfica 

consolidou-se efetivamente nos EUA, a partir da I Guerra Mundial. Os norte-                

-americanos replicam o modelo de integração vertical, com escalas de produção e 
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concentração muito mais elevadas, o que culmina com a estruturação do sistema dos 

grandes estúdios de Hollywood (studio system) que passa a dominar o mercado 

mundial. Oito empresas de Hollywood, as chamadas majors, passam a dominar 

completamente o mercado mundial na década de 20 do século passado. Os grandes 

estúdios foram obrigados a abrir mão da propriedade das salas de exibição e 

procuraram flexibilizar a sua estrutura de produção, terciarizando internamente grande 

parte das atividades anteriormente produzidas. O modelo em que os grandes estúdios 

mantinham artistas e técnicos com contratos exclusivos e de longo prazo, foi 

substituído por uma organização mais flexível, na qual os contratos passaram a ser 

feitos filme a filme, transferindo-se para o mercado especializado as atividades antes 

realizadas internamente. O controlo sobre a cadeia de valor e o poder de mercado das 

majors foram mantidos, entretanto, através do controlo da distribuição (Castro, 2008). 

A maioria dos grandes distribuidores norte-americanos e cadeias de cinema cobrem o 

país de leste a oeste, permitindo acordos de distribuição em todo os EUA. Isto ajuda a 

indústria a alcançar uma grande economia de escala na produção e distribuição. A 

língua, a cultura e as leis aplicáveis também são harmonizadas em todo o país ou são 

apenas ligeiramente diferentes entre os estados. Todas estas características ajudam a 

criar um conteúdo que tem como alvo as grandes plateias em todo os EUA. 

Finalmente, a direção do próprio filme adapta-se a esta situação. A máquina de 

marketing de Hollywood impõe análises, estudos de audiências e consequentemente 

adaptações de filme, para atender às grandes audiências e garantir resultados (Ribés, 

2007). 

Por outro lado, devido a razões históricas, geográficas e políticas, a Europa está 

fragmentada em diferentes culturas e possui um vasto número de línguas oficiais e 

regulamentos. Esta fragmentação cria grandes diferenças entre a Europa e EUA para 

todos os aspetos da indústria do cinema: produção, distribuição e exibição. Esta 

cultura europeia fragmentada influencia fortemente a indústria do cinema (Comissão 

Europeia, 2011a). 

O contexto europeu é muito diferente do dos EUA. A produção de cinema na Europa é 

pequena comparada com a dos americanos, tanto em número de filmes produzidos 

por ano como no orçamento médio por filme. Além disso, na Europa, o cinema é 

considerado um bem cultural, em vez de um negócio rentável. Enquanto que em 2007 

a Europa produzia cerca de 1000 filmes por ano, a produção nos EUA era 
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substancialmente inferior em volume, 600 filmes por ano. No entanto, esta proporção 

contrasta com os valores das receitas, obtendo Hollywood cerca de 79%. O negócio 

em cada país também varia muito, dependendo do grau de envolvimento de cada 

governo. Na Europa, o cinema é visto, como já foi referido, parte da cultura e, portanto, 

os governos estão dispostos a apoiá-lo. No Reino Unido, a maior parte do 

financiamento para a transição do cinema para digital foi garantido pelo governo. A 

produção do cinema na Europa é altamente subsidiada pelos governos e pela União 

Europeia. O desejo de promover a cultura local coloca a produção do mercado 

Europeu num círculo vicioso. A maioria dos filmes são financiados por governos locais 

ou organizações, promovendo cada cultura local ou segmentação dos mercados 

locais. Além disso, a cultura europeia artística impulsiona para respeitar a visão 

artística do autor. Portanto, os filmes normalmente não são adaptados ou 

maciçamente orientados para atender às expectativas de grandes plateias. Isto resulta 

numa ampla e rica panóplia de filmes de arte, mas poucos são sucesso em termos 

económicos (Idem). 

Por seu turno, a variedade de linguagem constitui um obstáculo importante à 

exportação dentro dos países europeus. Os custos de produção de dobragem são 

proibitivos para a exportação de pequenas quantidades. O cinema digital pode ajudar 

a contornar alguns dos obstáculos acima referidos. A legendagem digital e os custos 

de flexibilidade da banda sonora são insignificantes em comparação com os custos de 

processamento atual do filme. Este poderia ajudar a ultrapassar as fronteiras da 

linguagem. Num futuro próximo, a codificação de baixo custo e a duplicação poderão 

também capacitar os pequenos produtores / realizadores (Comissão Europeia, 2011b). 

O aparecimento da globalização proporcionou diversos reflexos em vários segmentos 

industriais, desde o aumento da competitividade ao acesso às novas tecnologias 

(Arouxa [et al.], 2011). 

Finalmente, a garantia adicional do cinema digital vai tranquilizar os produtores e 

fornecer ferramentas poderosas contra a pirataria (Ribés, 2007). 

Na Europa, nomeadamente em Paris, muitas vezes, os exibidores e os distribuidores 

conhecem-se pessoalmente, confiam uns nos outros e por vezes trabalham apenas 

com acordos verbais. Os produtores muitas vezes permitem que as empresas de pós- 

-produção tenham uma cópia arquivada de cada filme nas suas instalações. Esta 

relação, no entanto, tende a ser mais rígida com o aumento do orçamento. Além disso, 
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como esta cadeia de valor tende a ser mais fragmentada em diferentes funcionários 

intermediários na Europa, esta relação informal é mais frequente na Europa do que 

nos EUA (Idem). 

O filme é uma tecnologia fiável e madura capaz de fornecer uma experiência 

convincente de entretenimento. A indústria do cinema tem sido um negócio 

multibilionário bem como um fenómeno social. Os filmes têm sido usados não apenas 

para entreter, mas também para convencer o público, às vezes com resultados 

desastrosos, através das variadas conotações políticas de filmes modernos. Sabe-se 

que o cinema é um meio comprovado de conquistar corações e mentes (McKernan, 

2005). 

A estrutura de mercado que emergiu a partir do processo de reestruturação do cinema 

iniciado nos EUA perdura até hoje. O processo de produção é realizado 

fundamentalmente por produtoras independentes, por meio de “pacotes” ou “agências” 

financiadas pelas distribuidoras, portanto, interligadas, fortemente hierarquizadas e 

que têm como núcleo as majors (Castro, 2008). 

O cinema do futuro será cada vez mais composto por elementos digitais. A própria 

tecnologia e os criadores de efeitos visuais continuam a querer satisfazer os desejos 

de um público que tem vindo a tonar-se mais sofisticado e exigente, que considera 

como garantido efeitos visuais foto-realistas no filme (Swartz, 2005). 

Portanto, a indústria cinematográfica encontra-se em plena fase de mudança. Um 

período de transição em que o velho modelo de negócio está a desaparecer e o futuro 

ainda é incerto. Apesar do tom pessimista e cinzento de algumas análises, a verdade 

é que a indústria do entretenimento já está habituada a grandes evoluções (Quintas, 

2010). 

4.3.2.1. CINEMA ANALÓGICO 

4.3.2.1.1. CONCEITO CINEMA ANALÓGICO 

Relembra-se que experiências com imagens em movimento foram observadas a partir 

do século XVII. A "lanterna mágica" foi descrita pela primeira vez em 1671, em que na 

realidade era uma lanterna que projetava imagens (Lazar, 2007). 
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O surgimento da linguagem cinematográfica e de uma narrativa específica ao meio, 

não foi automático. Utilizando a câmara como “máquina de reconstruir a vida”, Louis e 

August Lumière e os seus sucessores chegaram a uma espécie de montagem e 

mesmo ao travelling de forma empírica, sempre valorizando o real, que será posto de 

lado com Georges Méliès (Castro, 2008). 

A tecnologia implementada pelos irmãos Lumière, e aperfeiçoada por Thomas Edison, 

de exibição de filmes em formato analógico, sobre película de 35 mm, estabeleceu-se 

como padrão da exploração comercial do cinema durante mais de um século (Idem). 

Algumas das mais importantes inovações iniciais, como a motorização dos projetores 

e, sobretudo, a sonorização síncrona do filme nos anos 20 do século passado e a 

introdução da cor, nos anos 30 desse século, possibilitaram durante este tempo 

avanços significativos em termos de qualidade de imagem e som, assegurando a 

longevidade deste padrão (Luca, 2004). 

A principal inovação neste sentido foi a introdução, no início dos anos 50, dos ecrãs de 

grande formato, fazendo com que os filmes parecessem com maior qualidade nos 

grandes ecrãs (Castro, 2008). 

Entretanto refira-se que a película de celuloide existe há mais de 100 anos. A 

longevidade desta plataforma pode ser exemplificada pelo facto de que uma cópia do 

filme produzido há 50 anos atrás ainda pode ser transmitida em sistemas atuais de 

projeção. Armazenado e utilizado de forma adequada, o filme tem uma longa vida de 

prateleira. Tradicionalmente, os filmes e os conteúdos líderes televisivos são 

originalmente gravados em película. Este método analógico de gravação de conteúdo 

visual possui uma resolução e cor/contraste de retenção superiores aos de quaisquer 

formatos existentes de vídeo digital. A resolução de um filme, com cerca de 4000 

linhas horizontais, é particularmente importante para os exibidores, porque é 

necessária uma alta resolução para o grande ecrã (Chang [et al.], 2003). 

O filme é gravado em película, posteriormente é convertido para digital na fase de pós-

-produção, para que se possa editar com maior facilidade num computador e por 

último é passado novamente a negativo para depois ser projetado analogicamente 

(Idem). 
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Por seu turno, na Europa, mais particularmente em França, o cinema conquistou um 

vasto público que passou a ser fiel às exibições de filmes de autor. Já na Inglaterra e 

nos Estados Unidos da América o público foi mais voltado à ocupação das salas de 

music-hall e aos nickelodeons, que ofereciam preços reduzidos e programas variados, 

nos quais as salas de cinema se aproximavam a um teatro filmado, onde os atores 

gesticulavam e se dirigiam a um público imaginário à sua frente (Castro, 2008). 

4.3.2.1.2. FUNCIONAMENTO DO PROCESSO FOTOQUÍMICO DO CINEMA  

Um sinal elétrico que apresenta uma variação contínua de voltagem é um sinal 

analógico (Ebert, 2010). Assim, o cinema e o vídeo não digitais (tal como a fita VHS) 

são descritos como analógicos, pois são reproduções físicas de imagens reais 

(McKernan, 2005). 

Além disso, o cinema é analógico porque a sua série de diferentes transparências 

fotográficas ou quadros são análogos ao efeito da luz, refletindo o mundo real 

(pessoas, árvores), para que o filme seja exibido. O vídeo analógico é baseado em 

sinais continuamente variáveis, tensões flutuantes armazenadas em fita magnética ou 

qualquer outro meio. Os sinais elétricos alteram as tensões e refletem numa onda que 

varia continuamente a luz que o olho ou uma câmara veem, uma onda que varia 

continuamente. Em vídeo, o aumento ou o decréscimo na altura da onda (tensão) e as 

distâncias entre a onda e os picos (frequência) transmitem imagem ou informação 

sonora (Idem). 

O filme é uma película longa de celuloide transparente, revestida com emulsão 

fotográfica que é transportada mecanicamente através de uma câmara, onde um 

mecanismo expõe à luz a gravação do filme de uma série de imagens fixas 

sequenciais. Em seguida, o filme é mecanicamente executado através de um 

processamento, onde as imagens gravadas são desenvolvidas. Eventualmente, o filme 

é editado com uma lâmina e as impressões são fotoquimicamente duplicadas num 

laboratório, sendo depois distribuídas através de serviços de transporte viário para as 

salas de exibição. Nos cinemas, o filme é mecanicamente alimentado através de outra 

máquina, um projetor, para a exibição num ecrã (Ibidem). 

Enquanto este processo fotoquímico é capaz de produzir imagens com grande beleza 

e expressividade, a experiência dos consumidores é deteriorada pelo projetor 
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mecânico, que por vezes diminui a qualidade de impressão dos filmes com uma pobre 

projeção dos mesmos (Ferreira e Pereira, 2002). 

É de salientar que o processo de distribuição e exibição cinematográfica pouco se 

alterou na sua essência, desde a apresentação ao público do primeiro filme dos 

irmãos Lumière em 1895 (Swartz, 2005). 

O som e a cor foram apenas melhoramentos aos antigos filmes mudos a preto-e-         

-branco (Ferreira e Pereira, 2002). Inovações como a cor, o ecrã largo e o som foram 

aplicadas com o passar das décadas, mas o básico do cinema, a tecnologia na sua 

produção e na exibição permaneceu fundamentalmente inalterada durante todo o 

século XX até ao aparecimento do digital (McKernan, 2005). 

4.3.2.1.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS  

O cinema analógico é capaz de reproduzir imagens no ecrã de grande beleza e poder 

expressivo (Swartz, 2005). 

Além disso, o realizador Christopher Nolan reafirmou o seu amor pela película e a 

descrença no 3D, ao referir que é mais barato trabalhar com fita cinematográfica e a 

qualidade final é muito melhor, “é uma tecnologia que tem vindo a ser conhecida e 

compreendida nos últimos cem anos e é extremamente confiável" (Quintas, 2012). 

Mas apesar de uma boa película e um bom projetor produzirem imagens fantásticas, o 

cinema analógico possui desvantagens. De cada vez que o filme é reproduzido a 

qualidade da película vai piorando (Ferreira e Pereira, 2002). 

Na prática, a experiência do espectador é muitas vezes degradada pelo uso e 

desgaste do processo mecânico, que pode resultar em cópias desgastadas, 

arranhadas e sujas. O processo de impressão e transporte também é caro (Swartz, 

2005). 

Muitos críticos são da opinião de que a película tem qualidade superior a um filme 

digital, mas também reconhecem que enquanto a película se vai gradualmente 

degradando, o filme digital continua o mesmo (Ferreira e Pereira, 2002). A vida útil de 

uma película é entre a 50 a 100 apresentações, após o qual a qualidade da bobine se 

degrada devido ao desgaste do filme (Ribés, 2007). 
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Por todas estas razões, a qualidade do filme deteriora-se através do processo de 

duplicação. As cópias mostradas nos cinemas, sofrem uma diminuição da resolução 

de imagem. Além disso, ao reproduzir-se o filme com projetores analógicos, os 

movimentos mecânicos intermitentes que inicia e pára o filme 24 vezes por segundo, 

origina um forte desgaste e que produz deficiências físicas sobre o filme após 

exibições repetidas, particularmente se o proprietário do cinema não investir na 

manutenção dos projetores e não tiver as cabines de filme meticulosamente tratadas 

(Korris e Macedonia, 2002). 

4.3.3. CINEMA DIGITAL 

4.3.3.1. CONCEITOS DE CINEMA DIGITAL  

A combinação das tecnologias digitais tem permitido demonstrações impressionantes 

daquilo a que hoje se chama: cinema digital (Dolby, 2004). 

O cinema digital é uma construção teórica para a compreensão das imagens em 

movimento produzidas e exibidas num contexto digital. A mudança de perspetiva que 

emana do ponto de vista do modelo leva a uma mudança fundamental no processo de 

produção de imagens em movimento (Wyatt, 1997). 

Para Ribés (2007), o cinema digital é entendido como a tecnologia digital utilizada no 

processo de produção, distribuição e projeção de imagens em movimento. No entanto, 

essa definição apesar de simples e elegante, não inclui todos os aspetos e 

complexidades que se escondem por detrás da noção de cinema digital. 

Entretanto, o cinema digital é a conjunção entre material em tempo real, pintura, 

processamento de imagem e animação digital (Manovich, 2002). 

Importa salientar que o cinema digital consiste “simplesmente numa nova abordagem 

de fazer e mostrar os filmes. A ideia básica é a de utilizar streams de bits, 1 e 0, para 

gravar, transmitir e reproduzir imagens”, em alternativa aos processos fotoquímicos 

utilizados na película (Ferreira e Pereira, 2002). 

O cinema digital tanto pode ser aplicado aos filmes de Hollywood como ao cinema de 

autor de baixos custos, podendo incluir desde produções relativamente baratas a 

produções de grande orçamento com efeitos especiais realizados com a mais 
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avançada tecnologia. O que todos têm em comum é a flexibilidade da imagem digital e 

o fácil acesso (McKernan, 2005). 

O conceito do cinema digital surge como um conjunto de abordagens muito 

diversificadas que geralmente tende a envolver quatro grandes categorias: produção, 

pós-produção, distribuição e exibição de filmes para o cinema. Embora o filme possa 

estar envolvido em qualquer uma ou em todas essas categorias, é muito mais que 

uma parte da revolução do cinema digital, apresentando oportunidades únicas para o 

transporte dos conteúdos cinematográficos (Idem). 

No que concerne à produção no cinema digital, o processo de gravação de um filme é 

em imagens digitais em vez de as apresentar numa película de filme (Eicar, 2012). No 

que respeita à distribuição e exibição, o "digital" em cinema digital tem a ver com o 

formato de distribuição e com a forma como a imagem é exibida (Karagosian, 2003). 

Esta nova forma de cinema consiste na integração de novas tecnologias digitais 

avançadas, (tais como as de alto desempenho dos digitalizadores, algoritmos de 

compressão de imagem digital, redes de transmissão e de armazenamento de alta 

velocidade, e de sistemas avançados de projeção digital), no contexto do sistema 

cinematográfico, que inclui a substituição da película, baseada nos sistemas de 

distribuição e projeção com as tecnologias digitais (Di Sorte [et al.], 2009). 

Deste modo, o cinema digital perpassa o empacotamento, a distribuição, e a exibição 

de filmes em formato digital. Este termo não especifica como as imagens em 

movimento são originadas, produzidas, e terminadas. No início da era digital no 

cinema, os filmes eram na sua maioria, filmados analogicamente em película, mas 

também com câmaras digitais. As imagens eram editadas usando uma variedade de 

dispositivos digitais (raramente, analógicos) e os filmes pós-produzidos numa 

variedade de formas, dependendo de questões de capacidade, flexibilidade e de custo 

(Swartz, 2005). 

Entretanto numa ótica de exibição, o cinema digital é entendido como salas de cinema 

que usam material digital ao invés de material analógico (James, 2006). 

Assim e resumindo, o cinema digital consiste numa solução tecnológica que permite 

aos exibidores receberem conteúdos como arquivo digital compactado e criptografado, 
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descodificá-lo através de um sistema hardware e projetá-lo num ecrã (Chang, et. al, 

2003). 

Em suma, o cinema digital é um conceito emergente, muitas vezes comparado a um 

rolo compressor: lento para iniciar, mas impossível de evitar (Hébert, 2006). 

4.3.3.2. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO AO SERVIÇO DO CINEMA 

4.3.3.2.1. AS TCI’S E O CINEMA 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) são o ramo das ciências da 

computação e da sua utilização prática que tenta classificar, conservar e disseminar a 

informação. É uma aplicação de sistemas de informação e de conhecimentos em 

especial aplicados nos negócios e na aprendizagem, pois as TIC’s, como recursos 

tecnológicos integrados entre si proporcionam por meio das funções de hardware, 

software e telecomunicações, a automação e a comunicação. São os equipamentos 

de hardware e de software que formam a estrutura eletrónica de apoio à lógica da 

informação (INE, 2001). 

Podem ainda ser entendidas como tecnologias para comunicar determinada 

informação. Consistem na conjugação de meios de comunicação à distância com 

meios informáticos, através de uma rede de telecomunicações (Santos, 2009). 

Além disso, pode considerar-se que são tecnologias usadas para reunir, distribuir e 

partilhar informações, como por exemplo: sites da web, equipamentos de informática 

(hardware e software), rádio e televisão, quiosques de informação e balcões de 

serviços automatizados (Murray, 2011). 

Portanto, consistem em procedimentos de tratamento, controlo e comunicação de 

informação, apoiados essencialmente em meios eletrónicos, como computadores e 

sistemas informáticos (Francisco, 2008). 

As TIC’s podem ser ainda definidas como a combinação da tecnologia da informática 

com outras tecnologias relacionadas, especificamente a tecnologia da comunicação 

(UNESCO, 2002). 

Assim, as TIC’s permeiam o ambiente de negócios, que sustenta o sucesso de 

corporações modernas e fornece aos governos uma infraestrutura eficiente, 
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adicionando valor para os processos de aprendizagem. A internet é uma força motriz 

para o desenvolvimento e inovação tanto para os países desenvolvidos como em 

desenvolvimento. Os países devem poder beneficiar da evolução tecnológica e para 

tal, um quadro de profissionais têm de ter formação na área (Idem). 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) tornaram-se, num período de 

tempo muito curto, num dos blocos básicos da construção da sociedade moderna. 

Muitos países já consideram a compreensão das TIC’s no domínio das competências 

básicas e os conceitos de TIC’s como parte do núcleo de educação, ao lado da 

literacia e numeracia (Ibidem). 

Entretanto, o progresso das tecnologias de informação e comunicação viabiliza uma 

sistematização das cadeias de valor de um negócio que ultrapassa as fronteiras de 

cada organização (Arouxa [et al.], 2011). 

A evolução tecnológica conduz a mudanças no trabalho e na organização do trabalho. 

Esta evolução exige pensamento crítico, competências em TIC’s que permitam o 

trabalho de especialistas, tomada de decisão, tratamento de situações dinâmicas, 

trabalhar em equipa e comunicar de forma eficaz (UNESCO, 2002). 

A digitalização é provavelmente o aspeto mais fundamental das TIC’s, pois com ela 

todos os textos podem reduzir-se a um código binário. Permite ainda partilhar o 

mesmo processo de produção, distribuição e armazenamento (McQuail, 2003). 

O avanço das ferramentas da tecnologia da informação, o amadurecimento de um 

mercado consumidor cada vez mais globalizado, bem como a grande ebulição 

académica, criam condições que tornam imprescindível repensar modelos de negócio 

que sejam capazes de sustentar a indústria cinematográfica (Arouxa [et al.], 2011). 

Essa mesma tecnologia da informação, começou a viabilizar a portabilidade das 

produções, face ao elevado grau de desenvolvimento das tecnologias de 

telecomunicações. Estão associadas a uma melhoria da sua infraestrutura, como o 

crescimento e a diversificação das vias informáticas através de satélites, de cabos 

óticos, entre outros. É assim possível à distribuição, do ponto de vista de solução 

tecnológica, entregar os filmes às salas de exibição de forma digital por meio físico, 

satélite ou cabo ótico (Idem). 
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A revolução do cinema digital desenvolve-se, em todo este processo, através do 

potencial de aplicação das tecnologias da informação na produção, distribuição e 

exibição de material cinematográfico, proporcionando à indústria do cinema 

significativos aumentos de produtividade e redução dos custos inerentes à sua 

utilização (Ibidem). 

A utilização das TIC’s atravessa todos os aspetos da vida económica e social. A 

evolução tecnológica no domínio das TIC’s é muito rápida. A tecnologia rapidamente 

torna-se obsoleta exigindo novas habilidades e conhecimentos a serem dominados 

com frequência. A adaptação só é possível quando baseada numa sólida 

compreensão dos princípios e conceitos das TIC’s (UNESCO, 2002). 

4.3.3.2.2. TECNOLOGIA DIGITAL 

A tecnologia digital cria uma linguagem comum para as diversas formas de 

comunicação, desde um filme a uma chamada telefónica ou a um artigo de revista. 

Tudo isto é transformado em dígitos que podem ser transportados e distribuídos 

através de diversos meios, tais como, cabos, microondas, satélites, ou meios físicos 

como pen drives e discos (Castro, 2008). 

A década de 90 marca o início da utilização das tecnologias digitais no cinema. Os 

gravadores de películas perfuradas em 35 mm são substituídos por sistemas de 

edição de som computadorizados chamados wave-frame. No entanto, verifica-se a 

demorada substituição da velha moviola - mecanismo grande, pesado e caro para 

montagem de filmes - por editores de imagens digitais (Silva, 2007). 

Foi no cinema que pela primeira vez a tecnologia digital foi utilizada na indústria 

cinematográfica, na etapa de pós-produção com intermediários digitais, em que o 

processo de digitalização de filmes, a correção de cores e a manipulação de imagem, 

eram posteriormente convertidos para película (Ribés, 2007). 

Já no início dos anos 2000 começa também, ainda que de forma limitada, a utilização 

da tecnologia digital na exibição em salas de cinema, estimulados com a iniciativa 

percursora de George Lucas, que lançou Star Wars: Episode 1 – The Phantom 

Menace em sala digital em junho de 1999 (Ferreira e Pereira, 2002). 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    106 

Além disso, a tecnologia digital atual permite um padrão de imagem superior a 

2500x2000 pixels. O ser humano, contudo, não é capaz de descodificar mais do que 

2K (2048x1060 pixels) (Castro, 2008). 

No que diz respeito ao uso da tecnologia no cinema, esta tem sido uma parte 

integrante do seu desenvolvimento desde o início, pois não é possível fazer cinema 

sem o uso de equipamentos tecnológicos. Quando em 1877, Edweard Muybridge usou 

a sua Zoopraxiscope para projetar uma série de imagens de um cavalo em 

movimento, ao mostrar o animal aparentemente levitando com as quatro patas no ar, 

provou também que é possível usar a tecnologia para manipular o que os olhos e o 

cérebro podem ver. As possibilidades de recursos visuais gravados têm sido um lugar 

de fenómenos e atração para os seres humanos desde a invenção da fotografia e do 

cinema. O público gosta de se colocar num mundo de suposições, não questionando a 

tecnologia, mas sendo absorvido por ela (Lazar, 2007). 

O conceito de "cinema digital" pode ser usado para descrever vários contextos. As 

tecnologias digitais podem ser aplicadas em toda a cadeia de valor do cinema, a partir 

da fase de pré-produção e até à exibição final nas salas de cinemas. Estas tecnologias 

podem também ser utilizadas em apenas algumas ligações da cadeia de valor. Por 

exemplo, um filme pode ser exibido em 35 mm, enquanto a pós-produção pode ser 

feita digitalmente. O filme final pode então ser distribuído aos cinemas no formato de 

35 mm ou digital, ou ambos. Mas de um modo geral, o termo "cinema digital" é usado 

para designar a projeção digital de filmes em salas de cinema. Trata-se principalmente 

da distribuição e das fases de exibição na cadeia de valor do cinema. O processo 

começa com a produção de cópias digitais num formato que cumpra os requisitos de 

equipamento de projeção digital. Estas cópias podem ser distribuídas aos cinemas que 

contenham equipamento de projeção preparado (Blázquez, 2010). 

Os estúdios muitas vezes utilizam a tecnologia digital exclusivamente para a produção 

de filmes de animação, como o Shrek. Mesmo com os tradicionais filmes exibidos, as 

técnicas são frequentemente traduzidas em formato digital para a edição não-linear 

em pós-produção, com efeitos substanciais e ajustes concluídos digitalmente (Korris e 

Macedonia, 2002). 

Devido aos desenvolvimentos tecnológicos emergirem a uma velocidade vertiginosa, 

algumas empresas já procederam substituições dos dispositivos para os digitais da 

Texas Instruments. Devido à fácil aquisição de LCD's e projetores baratos, todos os 
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interessados terão a possibilidade de utilizar este tipo de tecnologia no conforto de sua 

casa. A tecnologia está cada vez mais acessível, a experiência de visualizar filmes em 

casa, brevemente será superior ao ver filmes num cinema (Idem). 

Para tentar contrariar o que anteriormente foi referido, a indústria do cinema teve 

necessidade de recorrer ao uso das tecnologias para atrair as massas, através da 

edição e dos efeitos especiais para tornar o cinema mais atraente, aliciando desta 

forma as massas. As filmagens simples da realidade não são o que as pessoas 

querem ver e, muito menos pagar para ver no cinema. Elas vão para ver a tecnologia 

em ação, para comprar um sonho e serem absorvidas por ele (Lazar, 2007). 

Além disso, as tecnologias de hoje permitem ao cineasta, ao artista ou ao utilizador 

doméstico manipular imagens digitais, usando a montagem radical de Eisenstein. Os 

computadores podem criar o visual dependendo do software introduzido bem como da 

liberdade de manipulação que lhe é dada (Idem). 

Por outro lado, a tecnologia digital possui várias vantagens no que diz respeito à 

estabilidade da imagem digital que é muito superior à da película, uma vez que esta 

sofre com o tempo empenamento e desgaste e com a interferência de elementos 

ambientais como poeira, gordura e calor (Castro, 2008). 

A vantagem comum às tecnologias digitais, é a de permitir copiar, ler e transmitir a 

informação tal e qual ela foi originalmente gravada. As tecnologias analógicas vão-se 

degradando com a sua utilização. Para além disso, a informação em suporte digital 

torna-se muito mais versátil do que em suporte analógico, flexibilizando a manipulação 

das imagens (Ferreira e Pereira, 2002). 

Como se pode verificar estão a ocorrer mudanças na indústria cinematográfica e 

devem continuar devido à internet e a outras novas tecnologias (Dietert, Minifie e 

Keefe, 2002). 

A tecnologia digital dá ao cineasta novos recursos e ferramentas. É possível começar 

a pensar em diferentes tipos de ambientes narrativos que dão ao espectador novas 

formas de experimentar histórias. Com esta tecnologia torna-se mais fácil fazer coisas 

que anteriormente eram difíceis ou impossíveis de fazer. Sabe-se que a tecnologia 

sempre foi uma força motriz por detrás da arte do cinema. O meio digital dá novas 

opções aos cineastas para a manipulação, de modo que o difícil de se realizar se torne 
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fácil. Os cineastas sempre utilizaram os últimos avanços tecnológicos de modo a levar 

a sua arte adiante. Efeitos de som, cor e especiais alargaram ao cineasta a arte de 

contar o filme. Tudo se tornou mais fácil com o uso da computação, a qual impulsiona 

a criação de filmes em novas direções. Fazer filmes é uma atividade que envolve a 

colaboração de pessoas altamente qualificadas e de máquinas especializadas. O 

resultado desta colaboração é um stream de imagens e sons que são trazidos para a 

vida (Halliday, 1993). 

Portanto, o cinema começou a interligar-se com a tecnologia digital, tendo em vista 

que, em muitas ocasiões, as alternativas de produção e pós-produção podem ser 

encontradas através da utilização de equipamentos dessa categoria, pois o baixo 

custo e as facilidades de produção aliadas aos resultados finais apresentados 

estimularam a produção do setor combatendo, assim, a quase inviabilidade económica 

de se produzir uma obra em película (Renó, 2007). 

Assim, a tecnologia digital também é utilizada para a distribuição de filmes que não 

dispõem de grande espaço no circuito comercial. Estes acabam por ser distribuídos na 

internet em canais abertos e propensos à interação direta com o público, como os 

sites de compartilhamento audiovisual e redes sociais (blogs, wikis, sites de 

relacionamento, fóruns de discussão), lugares onde o trânsito de informações ganha 

impulso através dos links e comentários colocados pelos participantes. Assim sendo, 

os modos de apropriação cinematográfica nesses espaços virtuais concedem uma 

abertura propícia para se discutir as relações entre a cibercultura e o cinema 

contemporâneo (Idem). 

A era digital tem transformado as formas pelas quais os filmes são produzidos e 

consumidos. Alguns realizadores usaram a tecnologia digital para criar obras que 

apresentam uma contínua representação em tempo real de um segmento da 

realidade. Estas técnicas podem parecer amadoras pelos padrões contemporâneos de 

Hollywood, mas Rombes (2009) sugere que se recordem da preferência de Orson 

Welles pelo foco profundo da fotografia, permitindo aos espectadores refletir 

criticamente sobre uma determinada sequência. A era digital também deu origem a um 

cinema de auto-consciência em que os espectadores compreendem que o que estão a 

assistir é uma construção ficcional (Idem). 

Por outro lado, a tecnologia digital veio mudar as práticas de negócios e a vida dos 

consumidores de forma drástica. A tecnologia da distribuição cinematográfica não 
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fornece apenas alternativas sobre a forma como o conteúdo é processado, recebido e 

consumido, mas também reduz drasticamente os custos de entrega aos 

consumidores. Como resultado, os consumidores têm mais liberdade quanto ao 

momento, onde e como o conteúdo do vídeo de qualidade é apreciado. Entretanto, a 

tecnologia cria novas ameaças e oportunidades para as empresas já estabelecidas na 

indústria. Todos os participantes da cadeia de valor do cinema devem competir de 

forma mais vigorosa para oferecer produtos de maior qualidade e serviços e de forma 

contínua construir vantagens competitivas do núcleo da inovação tecnológica (Chang 

[et al.], 2003). 

No que diz respeito à situação nos EUA, o sucesso financeiro da indústria do 

cinema/televisão está enraizado na capacidade de Hollywood adaptar os produtos e 

serviços às mudanças tecnológicas, tais como, o surgimento da televisão ou do VCR 

(videocassete). O que é irónico sobre esta capacidade de adaptação é o facto de que 

a indústria tem tradicionalmente combatido a inovação tecnológica. A legalidade da 

gravação VCR foi originalmente contestada em tribunal (Idem). 

Por seu lado na Europa, as tecnologias digitais possibilitaram que as obras 

audiovisuais digitais europeias ficassem mais acessíveis fora do seu país de origem, 

graças a novas formas de transporte dos conteúdos audiovisuais, tais como o vídeo a 

pedido e a “catch up TV”. A competitividade da indústria europeia de conteúdos 

audiovisuais dependerá fortemente da utilização destas novas tecnologias na fase de 

distribuição (Comissão Europeia, 2011b). 

Para o futuro, os avanços tecnológicos devem trazer menores custos de serviços e de 

propriedade e novas capacidades (Karagosian, 2011a). 

Em suma, a evolução constante da tecnologia é algo preocupante por não permitir 

estabilidade a quem investiu recentemente elevadas quantias em novo equipamento, 

mas será uma questão de tempo até se chegar a uma plataforma passível de ser 

mantida durante algumas décadas. Também os custos terão tendência a diminuir à 

medida que a tecnologia estabilizar (Quintas, 2012). 

4.3.3.2.3. DIGITALIZAÇÃO  

O digital do latim digito, significa dedo ou algarismo, símbolo utilizado na 

representação de números no sistema binário, utilizando apenas o zero e o um. São 
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os dígitos binários, cuja abreviatura em inglês é bit. Para qualquer equipamento 

eletrónico, o binário é o sistema numérico ideal para armazenar e processar 

informações pois a cada “1“ corresponderá um impulso elétrico e a cada “0“ uma 

ausência desse impulso. Sim e não. Um e zero. Este processo de transformar um sinal 

analógico num digital chama-se digitalização. Quanto maior for o número de amostras, 

melhor será a qualidade da imagem e maior será o fluxo de bytes (conjunto de oito 

bits) do sinal. Este fluxo é medido em bytes por segundo B/s, mas como o volume de 

informação é grande faz com que a unidade seja o megabyte (220 = 1 048 576 bytes) 

por segundo MB/s (Ebert, 2010). 

Além disso, a digitalização pode considerar-se como um termo geral para o tratamento 

de todos os dados de transmissão, armazenamento e processamento através do 

computador, pela utilização do código binário. Em geral, é mais conhecida por 

referência à substituição do analógico pelo digital na transmissão de sinais de 

televisão, o que levou a um aumento considerável na capacidade potencial dos canais 

e ainda na interatividade (McQuail, 2003). 

Assim, a digitalização é o processo da mudança de produção de conteúdo, 

armazenamento, distribuição e consumo de uma base analógica para uma base 

digital. A sua característica mais importante é que estas bases passam da forma física 

para um formato eletrónico binário (Picard, 2011). 

A digitalização dos media e o fenómeno da globalização aplicado às empresas 

mediáticas, criaram novos desafios. Com a capacidade de digitalizar todas as formas 

dos media, novas configurações para os media tradicionais surgiram conjuntamente 

com um mais fácil e barato processo de distribuição (Cardoso, 2007). 

Assim sendo, a digitalização permite que qualquer tipo de informação, incluindo 

imagens ou sons, possa ser traduzido em bits (Negroponte, 1995). 

Logo, a informação disponibilizada em formato de sons, dados e imagens por diversos 

meios de transmissão, ou seja, a digitalização, bem como a velocidade, estão na base 

do desenvolvimento do multimédia. “A digitalização é um exemplo de diminuição dos 

custos iniciais para a produção de conteúdos, bem como para o incremento do apelo 

ao consumo, baixando o efeito das economias de escala” (Cardoso, 2007). 
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Desta forma, a digitalização contribuiu consideravelmente para o desenvolvimento dos 

meios de comunicação, sobretudo, através da interatividade, possibilitando uma 

participação ativa, especialmente, na estruturação dos conteúdos que pretendem ler, 

ver ou ouvir (Idem). 

Entretanto, a digitalização e a convergência estão a alterar os media e a sociedade 

através da criação de uma sociedade em rede, que opera em vários níveis (pessoal, 

comunitário, nacional, global). Este processo altera as tradicionais relações sociais e 

opera mudanças nos papéis dos media anteriores. Esta acabará por mudar a vida 

social (Picard, 2011). 

A grande vantagem do sinal digital sobre o analógico é que não está sujeito a 

distorções e degradação quando é processado ou reproduzido. Cada vez que um sinal 

analógico é reproduzido ocorre um aumento de ruído. No digital isso não acontece. A 

outra grande vantagem diz respeito à gravação do sinal. No digital esta é feita como se 

de uma memória se tratasse, permitindo acesso aleatório imediato a qualquer ponto 

(Ebert, 2010). 

Assim, a digitalização dá uma enorme plasticidade e flexibilidade aos conteúdos e 

formas audiovisuais, que podem ser editados de forma cada vez mais rápida e barata. 

Ao mesmo tempo, transformam-se as relações entre os diversos agentes do sistema 

afetando os mercados e a dinâmica de concorrência. Este processo, com o 

desenvolvimento do cinema digital, da TV digital e o video on demand (VoD), tendo 

avançando rapidamente em todos os segmentos do sistema audiovisual (Swartz, 

2005).  

Além disso, a digitalização reduz os custos através da simplificação da produção. Um 

maior número de conteúdos pode ser produzido e distribuído por empresas e 

indivíduos. No entanto, a internet cria oportunidades para o conteúdo online, que 

produz apenas uma monitorização limitada de notícias e fornecedores de informações 

gerais, porque o conteúdo das revistas e dos jornais são desagregados, renunciando 

assim o valor criado na impressão. Ao mesmo tempo, as notícias internacionais e 

nacionais tornaram-se omnipresentes e disponíveis em várias plataformas com pouco 

ou nenhum custo para o consumidor final (Picard, 2011). 

A digitalização traz, assim, novos produtores ao mercado, pois o conteúdo digital é 

menos dispendioso para produzir e baseia-se num software que integra as funções 
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que anteriormente estavam disponíveis apenas para profissionais qualificados. Isto 

significa que os escritores profissionais ou amadores, os músicos, os criadores de 

filmes e produtores de vídeo já não vão requerer serviços dispendiosos e de grandes 

organizações para produzir o seu conteúdo. Dentro dos media, a primeira aparição da 

digitalização foi na produção de jornais, revistas e livros e depois passou para a 

televisão e produção de áudio. O seu uso reduz os custos e o tempo de produção. 

Melhorias no armazenamento de informação binária têm impulsionado a digitalização 

na distribuição e o consumo dos media. Em si, a digitalização não produz uma nova 

forma de comunicação, como ocorreu quando a escrita surgiu ou quando a fotografia 

permitiu um instante de tempo a ser preservado ou quando a captura e a recriação de 

som se tornou possível. O que esta concebe é a alteração dos processos pelos quais 

estas atividades ocorrem e dos meios da sua distribuição. Com a digitalização, mais 

conteúdo pode ser produzido e distribuído por empresas e indivíduos. Isto é ilustrado 

pelos efeitos da digitalização de produção de informação e de distribuição (Idem). 

Atualmente, fornecedores de notícias e informações estabelecidos implementaram 

tecnologias digitais nos processos de pré-produção e distribuição dos seus negócios. 

Estão agora a exercer uma variedade de produção digital e atividades de distribuição, 

mas a maioria deles ainda mantém a sua produção e as atividades de distribuição 

física. Os desenvolvimentos combinados pelos media, pela computação e pelas 

telecomunicações para criar a convergência que combina e integra diversos meios de 

comunicação, produzem o aumento de flexibilidade e de velocidade, criam economias 

de integração que mudam a economia da distribuição de conteúdo e proporcionam um 

maior controlo aos consumidores, permitindo-lhes selecionar, filtrar, controlar, 

pesquisar e participar em múltiplas formas de comunicação. Os modelos de negócios 

dos media permaneceram relativamente estáveis porque os jornais, revistas e livros 

continuaram a ser impressos em papel, a gravação de áudio e vídeo para distribuição 

a retalho manteve-se como um bem físico e todos esses tipos de produtos continuam 

a ser distribuídos e vendidos em formas tradicionais (Ibidem). 

No que diz respeito ao cinema, a era digital está a proporcionar a grande mudança 

cinematográfica, desde o advento do som e da cor no cinema (Fox, 1999). 

A introdução de tecnologias digitais e do computador representa uma mudança maior, 

que é levada no cinema a partir de uma arte industrial para a arte eletrónica e cada 

vez mais, uma forma tele-cultural nos interstícios da arte e da informação (Daly, 2008). 
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Assim, a digitalização no cinema digital teve o seu maior impacto na área da produção, 

como é feito o filme, na área da distribuição, como o filme chega da produção aos 

cinemas e na área da projeção, como é mostrado o filme (Ferreira e Pereira, 2002). 

As tecnologias digitais estão a mudar as possibilidades do cinema. O cinema deixou 

de ser descrito como um filme de 90 minutos, num complexo cinematográfico. A 

tecnologia digital alterou o estudo de qualquer meio, como o armazenamento e a 

transmissão de dados que se tornaram parte da história. Portanto, quando se olha 

para a introdução do digital nas tecnologias usadas no cinema, deve considerar-se 

uma definição expansiva de cinema que abrange a produção, a distribuição e a 

exibição (Daly, 2008). 

No ano de 2009, um terço dos 30000 ecrãs europeus de cinema poderiam 

desaparecer devido a um sistema que privilegia os cinemas comercialmente bem 

sucedidos. Sem a intervenção pública, a diversidade cultural na Europa seria 

comprometida e o acesso à cultura seria reduzido para um grande número de 

cidadãos europeus. A distribuição de filmes atraentes, exclusivamente em formato 

digital, impediria os cinemas não-digitais de aceder aos filmes levando ao 

encerramento de muitas salas de cinema. Portanto, o apoio público a nível da UE para 

a digitalização em cinemas deveria ser posto em prática, a fim de assegurar que o 

público tenha o melhor acesso possível a uma mais ampla gama de filmes, em tão boa 

qualidade, ou melhor como a oferecida por cópias de 35 mm (Blásquez, 2010). 

Considera-se que o apoio para a digitalização deve estar disponível para todos os 

cinemas e não deve ser à priori, limitado a apenas determinados tipos de cinemas em 

certas localidades e unicamente a certas abordagens da programação. Cada país e 

região na Europa devem ser livres para estabelecer um regime de apoio de acordo 

com as condições dos mercados relevantes nacionais ou regionais. Estes regimes não 

devem impor uma técnica especial para obter uma solução, tendo em conta as 

soluções tecnológicas disponíveis no mercado (Idem). 

No documento de política de introdução ao cinema digital, a Comissão Europeia 

concorda que a intervenção pública é essencial para criar um ambiente favorável para 

a exibição de cinema de obras europeias. Devido ao risco de alguns tipos de cinemas 

terem de fechar, o qual se deve aos elevados custos da transição digital, a Comissão 

reconhece o direito dos Estados-Membros para fornecer apoio para a digitalização dos 

seus cinemas. De facto, muitos países europeus já introduziram os seus próprios 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    114 

regimes de apoio público para digitalização dos cinemas ou estão em processo de 

criação de tais regimes. Estes não são, no entanto, totalmente livres para escolher 

como implementar tais mecanismos e têm de respeitar certas regras. Primeiro que 

tudo, as autoridades nacionais de concorrência irão verificar se esses regimes de 

ajudas públicas distorcem a livre concorrência nos respetivos mercados nacionais. Em 

segundo lugar, as regras comunitárias relativas aos auxílios estatais serão explicadas 

e, em terceiro lugar, o seu impacto será ilustrado com os casos concretos do Reino 

Unido e Finlândia, onde a Comissão já tomou decisões sobre auxílios estatais. Além 

disso, no caso de membros da UE estes regimes de apoio também têm de cumprir 

com as atuais regras da UE relativas aos auxílios estatais e ser notificado à Comissão 

Europeia para autorização. Os exemplos da França, Alemanha e Noruega mostram 

que o processo de digitalização raramente ocorre da melhor forma, podendo ser 

dificultada por diferentes obstáculos. É de salientar a importância de alcançar acordos 

entre todas as partes interessadas (Ibidem). 

Entretanto, se se considerar, os novos meios de comunicação como sendo a síntese 

das duas trajetórias históricas, as tecnologias audiovisuais e as tecnologias de 

computação, o cinema pode ser cada vez mais caracterizado como um novo media. O 

cinema é criado, armazenado, distribuído e visto principalmente com computadores e 

tecnologias digitais e tem tido cada vez mais características de criações digitais. A 

informatização mudou a natureza do cinema, dando origem a novas estruturas de 

representação, a novos conteúdos e a um novo papel para o cinema na sociedade 

(Manovich, 2002). 

Esta situação tem evoluído rapidamente desde meados da década de 90, quando as 

mudanças no software, as aplicações e as capacidades de ligação começaram a 

transformar os sistemas de rede de computadores, que anteriormente exigiam 

conhecimentos e competências especializadas, sendo agora com a internet 

relativamente fáceis de usar. A internet tornou-se uma tecnologia de uso geral que 

pode ser utilizada numa ampla variedade de formas e está a transformar os negócios 

e a economia na mesma escala das tecnologias mais antigas, como a mecanização, 

as máquinas a vapor e a eletricidade (Picard, 2011). 

A rede tecnológica da sociedade afeta e está a mudar fundamentalmente as 

estratégias de todos os tipos de empresas. Sem dúvida influenciou os modelos de 

negócios dos chamados "antigos media" (imprensa e radiodifusão analógico). Está a 
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trazer novos operadores para os mercados, que criam novos tipos de conteúdo, 

fornecendo uma ampla variedade de maneiras para aceder a notícias, informações e 

entretenimento. Quebrou o controlo monopolista e oligopolista sobre os mecanismos 

de distribuição e de consumo, tornando-se consumidores de conteúdo. Como 

consequência, os modelos de negócios existentes dos media estabelecidos estão a 

perder a sua eficácia e necessitam de ser reconsiderados. Embora a digitalização 

afete todos os meios, os seus efeitos sobre os modelos de negócios não são 

universais. As saídas de impressão, por exemplo, estão agora a lutar com a 

distribuição digital e os desafios do consumo. A procura da redução de custos e a 

flexibilidade através da digitalização estão a fazer emergir plataformas eletrónicas de 

consumo, dando um novo rumo aos livros e revistas (Idem). 

No que diz respeito aos sistemas de video e audio on demand, estes estão a 

amadurecer. Quanto mais capacidade é possibilitada nas redes de banda larga, mais 

estes sistemas vão permitir a transmissão de streaming e dos canais cabo/satélite 

para audiências mais distantes. Revistas, livros, boletins, gravações, vídeos e outros 

materiais de interesse para pequenas audiências, que não poderiam ser 

lucrativamente produzidos e distribuídos na era analógica, vão tornar-se viáveis na era 

digital. Isto irá aumentar a capacidade de escolha para o público. A capacidade do 

público para comentar sobre a redistribuição de conteúdo, através de redes sociais, e 

disponibilizar conhecimento para a notícia e a informação, também está a transformar 

as operações tradicionais dos media, oferecendo novos tipos de conteúdos que não 

estavam disponíveis com os antigos media. A este respeito, há uma democratização 

da capacidade de expressar ideias e opiniões, mas há também uma dissonância de 

vozes oferecendo níveis muito variados de discurso. No entanto, também serve como 

função de recomendação, orientando o conteúdo que não está prontamente disponível 

através dos canais de comunicação de massa, ajudando assim a criar o tráfego 

necessário para muitos modelos de negócio online. No entanto, ainda há um papel 

para os criadores e agregadores de conteúdo (jornais, revistas, canais de transmissão 

e sites da internet), fazer seleções e fornecer qualidade. Este papel é “imposto” pelos 

consumidores, que estão sobrecarregados com a notícia, informação, entretenimento 

e mensagens de marketing. Diante desta abundância de informação, os consumidores 

precisam de se tornar mais alfabetizados sobre os processos de informação, de 

entretenimento e das fontes. O futuro vai ser particularmente difícil para os media 

porque, em geral, as notícias e informações tornaram-se omnipresentes e disponíveis 

em muitas plataformas de rádio, televisão, internet, outdoors e-scrolling com pouco ou 
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nenhum custo para o consumidor final. Se a comunicação digital está a florescer, a 

sociedade precisa de se proteger contra o controlo sobre a distribuição por operadoras 

de cabo, internet, telecomunicações e outros meios que podem procurar promover os 

seus próprios serviços, utilizando a capacidade e as vantagens destes sistemas. Há 

uma necessidade política e de legislação para preservar a igualdade de acesso e uso 

desses sistemas para os indivíduos e empresas, de formas justa e imparcial (Ibidem). 

4.3.3.2.4. CONVERGÊNCIA DIGITAL 

A convergência consiste num processo pelo qual se estabelece uma grande sinergia 

entre a produção audiovisual, as telecomunicações, o cabo e a informática, o que 

afeta a captação das imagens, bem como os seus modos de produção, distribuição e 

exibição (Castro, 2008). 

As principais mudanças que condicionam os investimentos e a dinâmica competitiva 

do segmento nos anos recentes, estão relacionadas com os avanços nas tecnologias 

de digitalização e com o processo de convergência a eles associado. O processo de 

convergência digital é o principal vetor das transformações em curso no campo 

tecnológico, nas estruturas de mercado e nas perspectivas da procura do segmento 

(Idem). 

O processo de convergência digital cria um grande impacto no que diz respeito às 

estruturas de mercado do cinema mundial. Uma grande tendência que se verifica é a 

de intensificação da concentração. Observa-se um novo movimento de fusões e 

aquisições para enfrentar os custos de conversão e fazer face à forte desestabilização 

da cadeia de valor, dos mercados e dos modelos de negócios consolidados até então 

(Luca, 2004). 

Como a tecnologia se tornou mais contenciosa e acessível, as pessoas começaram a 

experimentar o cinema em diferentes aspetos. A linguagem do cinema foi 

desenvolvida de uma forma que permitiu que os cineastas realizassem as suas ideias 

tendo em consideração as capacidades e limitações da tecnologia cinematográfica. A 

fim de fazer uso mais criativo dos novos meios, os cineastas começaram a pensar em 

formas de utilizar esta nova linguagem para as suas ideologias estéticas ou políticas 

(Lazar, 2007). 
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Alguns realizadores usam a tecnologia digital para criarem obras que apresentam uma 

contínua representação em tempo real de um segmento da realidade. Estas técnicas 

podem parecer amadoras pelos padrões contemporâneos de Hollywood. A era digital 

também deu origem a um cinema de autoconsciência: os espectadores compreendem 

que o que se está a assistir é uma construção ficcional. Portanto, a convergência 

tecnológica vai eliminar os limites entre os meios, tornando-os solidários em termos 

operacionais (Raw, 2010). 

4.3.3.3. HISTÓRIA DO CINEMA DIGITAL  

Historicamente, o cinema digital é um formato muito novo (Karagosian, 2007). 

A principal transformação que a indústria do cinema sofreu, desde a apresentação do 

primeiro filme em Paris, em 1895, foi a adoção da tecnologia digital nas salas de 

projeção, que passaram a transmitir filmes condensados em suportes digitais ou por 

transmissão via satélite (Arouxa [et al.], 2011). 

No início dos anos 1990, começam a ser usados computadores na área da pós-               

-produção, mais propriamente como sistemas de edição de imagem, que passados 

poucos anos dominaram essa área. No ano seguinte, foram criados efeitos especiais 

através de um computador, no filme Exterminador Implacável II, estes efeitos foram 

visualmente admiráveis e determinaram “definitivamente o computador como a 

ferramenta mais poderosa para a criação de efeitos especiais alguma vez 

desenvolvida”. Em 1992, é realizada a primeira exibição pública de cinema em formato 

digital, onde o filme Bugsy é exibido num cinema projetado para uma adequada 

demonstração do filme em digital. No ano de 1995, aparece o primeiro filme totalmente 

criado por computador, o Toy Story. É neste ano também que os discos CD-ROM 

conseguem armazenar um filme na sua totalidade. Por sua vez, os DVDs são 

introduzidos e passam a dominar o mercado, no ano de 1998, devido à sua maior 

capacidade de armazenamento. No ano seguinte, iniciam-se as exibições de cinema 

digital ao público, a 19 de Junho, com o filme de George Lucas, Star Wars: Episode 1 - 

The Phantom Menace. (Ferreira e Pereira, 2002) Nesse mesmo ano, a Sony e a 

Panavision deram o primeiro passo na indústria do cinema com a realização de um 

filme totalmente digital quando introduziram uma câmara digital integrada que grava 24 

frames por segundo, a Progressive Scan com uma resolução de 1920×1080 pixels 

(Korris e Macedonia, 2002). 
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No segundo milénio chegam à Europa e ao Japão as primeiras exibições do cinema 

digital. No início de 2001, já existiam 32 salas de cinema equipadas com sistemas de 

projeção para cinema no formato digital. Dois anos depois, mais de 30 filmes foram 

distribuídos em formato digital, entre eles, “Shrek”, “The Perfect Storm” e “Final 

Fantasy”. Em relação à exibição, neste mesmo ano, já existiam mais de 40 complexos 

de cinema digitalmente equipados. George Lucas exibe o filme Episódio II da saga 

Star Wars, em mais de 94 salas de cinemas digitais por todo o mundo e torna-se no 

primeiro filme a não utilizar as tecnologias tradicionais de fazer cinema. (Ferreira e 

Pereira, 2002) O filme "Star Wars: Episódio II” utilizou a primeira geração de câmaras 

especificamente desenvolvidas dentro de um novo formato HD chamado 24-p (24 - 

progressive frame rate). Esta era a tecnologia que possibilitava a produção de um 

filme com uma câmara digital e um sistema de gravação digital que pudesse ser 

exibido através num projetor cinematográfico. A tecnologia 24-p é que marca o ponto 

de inflexão na utilização de câmaras digitais no cinema. O “frame rate” é o número de 

imagens fixas que são gravadas num segundo e que, vistas sequencialmente, 

produzem a ilusão do movimento (Arouxa [et al.], 2011). 

O início do cinema digital deve-se ao pioneirismo de George Lucas, criador da trilogia 

“Star Wars”, que incrementou no cinema tecnologias inovadoras de efeitos especiais, 

entretanto, quando projetados no ecrã de cinema, os efeitos não possuíam o mesmo 

desempenho daquele encontrado nos ecrãs do computador. O cineasta juntamente 

com empresas como a Texas Instruments, Technicolor e Kodak concebeu um sistema 

para o cinema, baseado em vídeo digital, capaz de oferecer realismo às suas 

conceções. Sensibilizados com os resultados, outros realizadores e os estúdios 

começaram a acompanhar estas inovações, dando início, assim, ao progresso do 

cinema digital (Idem). 

A formalização desta nova tecnologia começou em 2000, e continua até hoje. A alta 

qualidade especialmente concebida para os projetores digitais substitui o projetor 

analógico e o conteúdo é distribuído digitalmente, muitas vezes num disco rígido. O 

cinema digital foi inventado a partir do zero para as questões de flexibilidade e 

segurança (Karagosian, 2007). 

No que diz respeito à exibição, a disponibilidade da tecnologia DLP, digital light 

processing, marcou o início do cinema digital. Do ponto de vista puramente 

tecnológico, o projetor de cinema foi a única peça de equipamento ausente, a fim de 
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ter uma cadeia de valor totalmente digital, a partir da pós-produção e distribuição para 

a apresentação de imagens em movimento num ambiente cinematográfico. No 

entanto, é necessário um modelo de cofinanciamento ou um subsídio para os 

exibidores, para que estes possam efetuar a transição para o digital. Nos Estados 

Unidos, desde o início do cinema digital, tem havido vários esforços para propor o tal 

cofinanciamento, que passa desde os estúdios e os distribuidores até aos exibidores 

(Ribés, 2007). 

Entretanto, no ShoWest de 2008, convenção da indústria cinematográfica americana 

em Las Vegas, agora denominada por CinemaCon, o cinema digital foi o tema 

principal. Todas as exibições dos estúdios quer fossem trailers ou filmes completos, 

foram realizadas no formato digital, tendo deixado os exibidores fascinados com as 

possibilidades do novo formato (Butcher, 2008). 

4.3.3.4. MOTIVAÇÕES PARA O APARECIMENTO DO CINEMA DIGITAL  

O fabrico e a distribuição de cópias que garantam um considerável peso na exibição 

dos filmes, cria um grande problema de competitividade na cadeia de valor do cinema, 

devido aos significativos custos de cerca de 1 bilião de dólares anuais. Sendo assim, 

recentemente, a atenção da indústria do cinema voltou-se para a tecnologia digital e a 

sua potencial aplicação na distribuição e exibição de material cinematográfico (Ferreira 

e Pereira, 2002). 

No desenvolvimento de uma nova geração de equipamentos de reprodução para 

cinema, um dos principais objetivos é alcançar uma fiabilidade, pelo menos, igual à 

dos sistemas de filmes tradicionais (Dolby, 2004). 

Ir ao cinema continuará a ser um desafio na sociedade atual, uma vez que o cinema 

digital certamente melhorará as condições cinematográficas (Korris e Macedónia, 

2002). 

O facto de os cinemas estarem a transitar para a tecnologia digital, no que diz 

respeito, à receção, armazenamento e projeção dos conteúdos, abre a porta para a 

possibilidade de projeção de outros tipos de conteúdos, pois a principal motivação 

para a transição do cinema digital é económica (Ribés, 2007). 
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Sendo o maior fator motivador da transição para digital o económico, entende-se que 

uma das principais razões por trás dos esforços para esta transição é a rentabilização 

dos complexos cinematográficos com conteúdos alternativos (Idem). 

4.3.3.5. CARACTERIZAÇÃO DO CINEMA DIGITAL 

O cinema digital não envolve nenhum meio físico como no sistema analógico. (The 

Futurist, 2004) Este pode ser um fator limitante, na medida em que implica que as 

imagens sejam criadas, distribuídas e exibidas digitalmente (Daly, 2008). 

Espera-se assim que, quando se adiciona o adjetivo digital no cinema, fique implícito 

que a qualidade experimentada por um espectador seja pelo menos igual há primeira 

execução de filmes de 35 mm. Os requisitos de qualidade podem ser diferentes, 

nomeadamente produções independentes e de baixo orçamento ou curtas-metragens, 

podem ser apresentados com projetores com menor qualidade (resolução e/ou 

contraste) (Ribés, 2007). 

O cinema em formato digital caracteriza-se por ser radicalmente reprodutível, 

manipulável em rede, interativo, híbrido, variável e dispersivo, diferenciando-se muito 

do cinema tradicional, estando portanto a transformar-se num novo media (Daly, 

2008). 

As tecnologias digitais e as redes da web 2.0 vieram modificar o cinema, que está a 

passar de uma arte industrial para uma arte eletrónica, encontrando-se cada vez mais 

intrinsecamente ligado à arte e à informação (Idem). 

Exemplificando, se se desejar remover uma mancha na cara do ator ou corrigir a 

iluminação, adereços ou elementos do cenário, a tecnologia digital tem agora um 

lugar, mesmo nas mais simples características das imagens (Korris e Macedonia, 

2002). 

O cinema digital pressupõe captar imagens com uma câmara de vídeo (digital ou não), 

editar e finalizar estas imagens, para depois as transferir para um media de exibição 

que pode ser televisão aberta ou por assinatura, em baixa ou alta definição, home 

video (VHS, DVD), cinema (filme 35 mm), internet de banda larga (streaming) e 

noutros meios que possam estar a ser desenvolvidas neste exato momento (Ebert, 

2010). 
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Muitos são os processos oferecidos para realizar a transposição entre os dois 

suportes, o analógico e o digital. A garantia de qualidade do produto final (cópia 35 

mm) vai depender de alguns fatores, sendo os mais importantes a quantidade de 

informação digital de cada frame, o número de linhas do frame digital, a inclinação do 

formato original e se este é entrelaçado ou progressivo (Idem). 

O sistema do cinema digital está dividido em quatro etapas: a masterização, o 

transporte, o armazenamento e a projeção. No que diz respeito à etapa de 

masterização, o filme é comprimido, encriptado e empacotado para os cinemas. Os 

dados são depois transportados para o site de exibição, onde são desencriptados, 

descomprimidos e prontos a ser exibidos (Di Sorte, Femminella e Real, 2009). 

O serviço de um sistema de cinema digital é baseado no paradigma download-and-     

-play, em que o conteúdo é transferido de um servidor na rede, depois é armazenado 

num servidor local no cinema onde, finalmente, é projetado (Idem). 

É importante notar que a Europa e os EUA implantaram sistemas compatíveis nas 

normas da digital cinema initiatives (DCI) em termos de resolução de imagem, 

luminância e projeção (Ribés, 2007). Estes sistemas têm criado algumas questões e 

discussões em torno da definição da qualidade dos níveis, das especificações do 

sistema e dos padrões de engenharia necessários para a implementação de um 

sistema compreensível do sistema digital (McKernan, 2005). Entretanto outros 

mercados, como a Índia e a China, implantaram sistemas de cinema eletrónico, e-       

-cinema (Ribés, 2007). 

4.3.3.6. TRANSIÇÃO PARA O CINEMA DIGITAL  

O maior fator motivador para a transição do cinema analógico para digital é económico 

como já foi referido. A força motriz que tem estado por trás desta transição tem vindo 

dos Estados Unidos da América (Ribés, 2007). 

Alguns autores acreditam que adaptar produtos do cinema analógico para o digital, 

permitirá a essa indústria tirar vantagem das economias de escala, proporcionadas 

pelas indústrias de radiodifusão ou de consumo. Por outro lado, há quem afirme que 

isso não é verdade devido a limitações operacionais e de confiabilidade do 

equipamento que não foram planeadas para o cinema digital. Além disso, não pode 
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oferecer a flexibilidade para suportar novos formatos de imagem e outros padrões 

como se encontram estabelecidos (Dolby, 2004). 

As novas capacidades para o cinema dependem da transição de sistemas analógicos 

para o cinema digital. Em grande parte graças à popularidade dos filmes digitais 3D, o 

número de instalações de cinema digital está a crescer em todo o mundo (Karagosian, 

2007). 

Nomeadamente, o cinema tradicional utiliza sinais analógicos para gravar transmitir e 

reproduzir imagens. A transmissão de cinema digital, enquanto intermediário digital 

(DI), é um substituto direto para os laboratórios de processamento químico com 

ferramentas digitais (Vasilios, 2008). 

Assim, para que os equipamentos utilizados no cinema digital sejam eficientes, é 

necessário uma nova tecnologia do cinema. Para que esta seja bem sucedida, tem 

que ser prática o suficiente para a sua adoção em toda a cadeia de valor, pois a 

produção de filmes, distribuição e exibição são indústrias separadas, cada uma com 

suas próprias exigências (Dolby, 2004). 

Importa referir que até há relativamente pouco tempo atrás, afirmava-se que os filmes 

deixariam de ser produzidos em película, quando o mercado exibidor americano se 

convertesse totalmente ao digital. “Hoje, a tendência é acreditar que os filmes em 

película só acabarão de facto quando se resolver a questão da conversão do mercado 

internacional” (Butcher, 2008). 

Ainda no que diz respeito à produção, quando se trabalhava com vídeo analógico 

aprendeu-se muito com a luz, pois a película reage à luz, em oposição aos meios 

digitais. Como o vídeo não possui a mesma qualidade de exibição de um filme, tem 

que se estar muito atento à iluminação. Essas experiências ajudaram os cineastas a 

fazer a transição da película para o formato digital (Gennaro, 2005). 

A mudança fundamental na indústria do cinema com a transição para o digital é a 

migração das películas de filme de 35 mm para os arquivos digitais e 

consequentemente mudanças nos mecanismos para a distribuição de filmes. Com as 

bobinas de 35 mm, a segurança da distribuição de filmes é física: as bobinas são 

armazenadas em instalações seguras, distribuídas por transportadores de confiança e 

entregues em conhecidos locais físicos. Com o conteúdo digital, o sistema de 
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segurança deve emular e fornecer o mesmo nível de segurança e de fiabilidade ao 

processo de distribuição do conteúdo (Ribés, 2007). 

Este modelo pode ser refinado para coincidir com exemplos precisos de organizações 

que colaboram com o conteúdo dos processos de distribuição, desde a pós-produção 

até à apresentação. Trabalhando neste nível abstrato, modelando a indústria como ela 

é e age nos dias de hoje, garantirá que os sistemas irão seguir a vontade de respeitar 

e adaptar-se ao negócio (Idem). 

A transição para o conteúdo digital implica que as organizações necessitem de um 

sistema de suporte de gestão e distribuição do conteúdo (Ibidem). 

Um dos motivos que estão a impedir a transição para o equipamento digital tem a ver 

com a renitência dos distribuidores e dos exibidores. Em relação aos distribuidores, 

estes têm receio de começar a distribuir cópias digitais de filmes e ainda não existirem 

complexos de cinemas suficientes para exibir o filme digitalmente e os exibidores por 

não terem equipamento digital, a menos que estejam convencidos de que os 

distribuidores irão distribuir cópias digitais suficientes para fazer valer a pena. Ainda 

assim, o problema está gradualmente a desaparecer (Minguet, 2006). 

Por estas razões, primeiramente os exibidores devem ter as salas de cinema 

devidamente equipadas, em seguida, os distribuidores irão distribuir filmes digitais. É 

por isso que existem inúmeras comercializações para convencer os exibidores, 

distribuidores e produtores a efetuarem a transição para o digital, pois quanto mais 

rapidamente mudarem, mais vantagens advêm para todos (Idem). 

No que concerne ao elo da exibição, há mais de 100 anos que a exibição analógica 

estava estabelecida como padrão da exploração comercial do cinema. Não sofria 

qualquer alteração até ao aparecimento da tecnologia digital. Esta indústria estava 

estabelecida com elevado grau de confiança e de relações comerciais e políticas 

(Ribés, 2007). 

Para exibir cinema digital é necessário implantar transformações nas salas de cinema. 

Todos os equipamentos de projeção de cinema que exibem cópias em película terão 

de ser substituídos por projetores digitais. Cada sala apenas necessitará de um vídeo 

projetor digital e de um servidor (Dolby, 2004). Dado o clima económico atual, não são 
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muitos os investidores da indústria cinematográfica dispostos a construir novas salas 

de cinema (Korris e Macedonia, 2002). 

 A grande variedade de instalações de cinema existente, num futuro próximo e para 

acompanhar esta evolução, irá adquirir equipamentos off-the-shelf (comprar aquilo que 

está disponível no momento) adaptados para a indústria do cinema (Dolby, 2004). 

Este elo, a exibição cinematográfica, “será um dos últimos segmentos da indústria a 

adotar a tecnologia digital” já largamente utilizada noutros elos da cadeia de valor do 

cinema, tais como a pós-produção (Butcher, 2008). 

No entanto, a transição do padrão secular de projeção em 35 mm para o novo mundo 

do cinema é lenta e está a ganhar força nos cinemas mundiais. A disponibilidade de 

projetores lowcost com alta-luz de saída (originalmente projetados para utilizadores 

corporativos) permite conciliá-los com aparelhos de DVD para criar um número 

crescente de cinemas ao ar livre (McKernam, 2005). 

Entretanto, não existe um grande fator visual para as comparações entre os 35 mm e 

o cinema digital, nunca houve um valor comercial acrescentado para a projeção digital. 

Muitos fabricantes estão frustrados porque querem exibir cinema digital, mas não 

possuem condições económicas para o trazer para o mercado (Karagosian, 2005a). 

A demora na transição digital deve-se essencialmente a que a projeção digital é uma 

tecnologia de reposição e não de inovação. Excetuando a exibição de filmes no 

formato de três dimensões estereoscópicas (3D), a transição não traz novidades 

significativas ao consumidor, não garantindo, por si só, o acréscimo da frequência do 

público, nem da receita de bilheteira das salas de cinema, ao contrário, por exemplo, 

da chegada do som e da cor. Outra causa que atrasou a transição digital foi a lentidão 

na definição de normalizações de formatos de resolução pelos grandes estúdios 

(Karagosian, 2005b). 

Além disso, a única área importante para o cinema digital foi o 3D. Esta foi a 

oportunidade para o projetor de cinema digital realizar algo de diferente daquilo que é 

possível com um projetor de 35 mm. Isto aplica-se a todas as técnicas de capturação 

3D. A projeção digital tem a capacidade de projetar em 3D imagens estereoscópicas 

de alta qualidade numa forma que não é possível com os projetores de 35 mm (Idem). 
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A implementação digital apresenta desafios financeiros que têm de ser cumpridos 

(principalmente) pelos exibidores. Estes têm que investir em equipamentos caros e 

reformar as salas de exibição. Algumas cadeias de exibição têm acesso a 

financiamento suficiente e os exibidores também estão com ideias de comprar 

equipamentos digitais. Mas para muitos complexos cinematográficos a exibição digital 

é uma proposta cara (Blázquez, 2010). 

Esta mudança para o digital requer a implementação de modelos de financiamento 

para que os exibidores possam adquirir os equipamentos necessários (Ribés, 2007). 

O financiamento tem sido uma das questões mais complexas deste processo de 

transição. O padrão Digital Cinema Initiatives (DCI) estabeleceu elevados custos para 

os exibidores obrigando-os a adquirir determinados equipamentos para que o cinema 

possa ser considerado digital. O setor desta indústria que mais economiza com a 

tecnologia digital é a distribuição. Os distribuidores irão contribuir por um modelo de 

financiamento encontrado pela DCI denominado virtual print fee (VPF) (Butcher, 2008). 

A transição para o digital não permite necessariamente a redução dos custos de mão 

de obra. Já não basta ao exibidor contar com profissionais que entendam de projeção 

e de som, agora é preciso também contar com IT professionals (profissionais de 

tecnologia da informação), para garantir uma gestão segura dos complexos e 

contornar problemas técnicos com agilidade. Uma das grandes vantagens é a 

possibilidade de uma melhor gestão das salas de cinema e das respetivas sessões 

(Idem). 

A nível mundial a taxa de conversão do cinema digital tem sido admirável (Karagosian, 

2011b). 

Nos EUA, os estúdios de Hollywood investiram biliões de dólares ao longo dos anos 

no negócio de cinema. O potencial de redução dos custos de duplicação e distribuição 

de filmes em formato digital é enorme. Por esta razão, os grandes estúdios (DCI e 

SMPTE) têm feito grandes investimentos para que a transição seja efetuada (Ribés, 

2007). 

Já na Austrália, por falta de uma política pública estabelecida, o cinema digital tem 

vindo a instalar-se com iniciativas do próprio mercado. O grupo exibidor Greater Union 

reformou um complexo de 17 salas no centro de Sidney para testar, durante um ano, 
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todos os sistemas, projetores e servidores disponíveis e, depois, disponibilizar os 

dados para os demais exibidores. Na Venezuela, o órgão estatal Fundación 

Cinemateca Nacional previu a criação de 23 salas digitais de alta definição, uma para 

cada capital de estado (Butcher, 2008). 

Hollywood deu um sinal claro de uma solução para um modelo de negócio que 

trabalha para o mercado americano. Mas o que funciona para o mercado americano 

não será necessariamente idêntico na Europa. Nos Estados Unidos existem 

considerações especiais, tais como o facto de os estúdios não poderem ter 

formalmente exibidores próprios, enquanto que em muitos dos territórios europeus, 

tem-se um pouco de integração vertical entre a exibição, a distribuição e a produção. A 

Europa possuirá um plano que irá servir como base para uma série de modelos. Mas 

cada país, de certo modo tem que encontrar a sua própria fórmula, como está a ser 

feito em países como a Noruega (Sychowski, 2005). 

Na Europa ao contrário dos EUA, o fator motivador para a transição para o digital é 

cultural e não financeiro. As produções europeias e outros filmes especializados ou 

não comerciais sofrem de uma distribuição limitada. Os acordos de distribuição para 

esses filmes são negociados regionalmente, país por país. A incerteza de saber se um 

filme será um sucesso ou não, faz com que os distribuidores mantenham um controlo 

apertado do investimento na sua promoção e duplicação. O número reduzido de 

impressões de 35 mm leva a uma distribuição e disponibilidade de filmes não-               

-Hollywood nos ecrãs europeus também reduzidas (Idem). 

Em 2005, no Reino Unido, o Film Council lançou a sua rede de ecrãs digitais, iniciativa 

destinada a equipar mais de 200 cinemas com projetores DLP, iniciativa esta apoiada 

pelo governo inglês. Os cinemas participantes terão de exibir um determinado número 

de filmes especializados por semana, incluindo filmes de língua estrangeira, em troca 

da instalação e manutenção de equipamentos. A transição para o digital dos cinemas 

europeus resolveria a indisponibilidade dos filmes europeus e não comerciais nos seus 

ecrãs (Ibidem). 

Tendo em consideração o elevado custo do equipamento digital, ameaçando desta 

forma a existência de alguns complexos de cinema europeus, um dos desafios que se 

coloca é a necessidade de um elevado número de distribuidores e exibidores para os 

manter em funcionamento, de modo a assegurar a circulação das obras europeias e o 

acesso à diversidade do cinema europeu (Comissão Europeia, 2011b). 
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A Comissão Europeia criou um grupo de peritos sobre cinema digital, composto por 

“distribuidores, exploradores de salas de cinema e representantes dos organismos 

cinematográficos envolvidos em sistemas de digitalização”, que investigaram e 

analisaram os diferentes modos de garantir a diversidade dos filmes e dos cinemas no 

digital do futuro. Desse estudo “revelaram a necessidade de uma alternativa ao 

modelo VPF, assim como a importância do apoio da União Europeia e dos organismos 

públicos nacionais na digitalização de determinados cinemas.” Esta Comissão tem um 

papel fundamental na transição dos cinemas para o digital, estabelecendo um quadro 

subjacente a essa transição que abrange elementos tais como: normalização; recolha 

e preservação de filmes em formato digital; apoio regional à digitalização; apoio aos 

exploradores de salas de cinema que apostam nos filmes europeus (Programa 

MEDIA) e acesso ao financiamento (Banco Europeu de Investimento e MEDIA) (Idem). 

O período de transição do analógico para o digital no cinema deveria ser 

meticulosamente gerido, tendo em conta todas as suas implicações para as diferentes 

partes interessadas em cada elo da cadeia de valor do cinema. Alguns exploradores 

de complexos de cinema europeus têm-se mostrado relutantes em investir em 

equipamento digital, devido a já terem feito investimentos na atualização das 

instalações e na criação de cinemas mini-multiplex. “Um importante corolário é que a 

transição digital também terá um custo social e terão de ser abordadas necessidades 

em matéria de formação” (Ibidem). 

O problema com os modelos comerciais é a sua aplicabilidade limitada para todos os 

cinemas da Europa. Em particular, os pequenos cinemas e casas das artes muitas 

vezes não dispõem de fundos suficientes para comprar equipamentos digitais próprios 

e não estão em condições de formalizar acordos comerciais com os distribuidores e 

com os investidores. Esta situação, se não for tratada, pode ter um enorme impacto 

sobre a paisagem do cinema europeu e da diversidade cultural em geral (Blázquez, 

2010). 

Ainda assim, o formato de filme 35 mm, funcionou por mais de cem anos, mas o 

cinema digital veio criar um novo formato de cinema (Ordway, 2005). 

Existem vários desafios para uma completa transição do sistema analógico para o 

digital, estas transformações e a sua implantação vão ser demoradas. Se o 

lançamento começou há poucos anos, poderia pensar-se que são necessários vários 

anos para os ecrãs principais mundiais estarem convertidos. Obviamente, os ecrãs 
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podem ter mudado nos primeiros dois a quatro anos, mas o resto vai levar algum 

tempo. Isto é especialmente verdade para outros países, pois cada um possui um 

modelo de negócio diferenciado (Idem). 

O cinema digital encontra-se no terceiro maior setor do mercado inicial e em 50% na 

maioria dos principais mercados no mundo. Vários estímulos levaram o mercado a 

este estado. Mas sem mais estímulos, o futuro da taxa de adaptação irá diminuir 

(Karagosian, 2011) e a pressão exercida pelos estúdios para que toda a gente passe a 

filmar exclusivamente em digital e abandone definitivamente a película de 35 mm 

(Quintas, 2012). 

4.3.3.7. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO CINEMA DIGITAL 

O cinema digital é projetado para suportar a acessibilidade de uma forma que não era 

possível com a película. Ao contrário do vídeo, o cinema digital foi projetado para a 

apresentação da mais alta qualidade e flexibilidade para acomodar o crescimento e a 

maior segurança possível para o conteúdo (Karagosian, 2007). 

Ao contrário do filme analógico, o cinema digital pode abranger todas as cores visíveis 

ao olho humano. Além disso, pode suportar muitos mais canais de som do que os 

filmes em película. Foram necessários muitos anos de esforço colaborativo, por 

técnicos, para conceber e criar este novo formato (Idem). 

Entretanto, existe um outro fator determinante para a transição do digital, intrínseco à 

informação em formato digital: a qualidade do filme não se degrada com o tempo. Os 

filmes são, portanto, mais fáceis de gerir e copiar, destruir e arquivar. O cinema pode 

aproveitar toda a experiência em gestão de informação obtida pelas tecnologias de 

informação (IT) (Ribés, 2007). 

As vantagens da tecnologia digital para o cinema relacionam-se com a capacidade de 

duplicar filmes e manipular a sua forma, com a segurança e por fim com o transporte 

(Swartz, 2005). Nos aspetos ligados com a duplicação dos filmes, no domínio digital 

pode-se copiar sem deterioração, pois cada cópia é um clone perfeito do original; a 

mudança, pode-se facilmente transformar a forma e a cor com muito mais precisão do 

que no mundo fotoquímico do filme e podem combinar-se perfeitamente os elementos 

cinematográficos originais e imagens geradas por computador; no que diz respeito à 

segurança, a tecnologia digital permite tornar o filme muito mais seguro dos “piratas”, 
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possibilitando criptografar o arquivo digital e em seguida, descriptografá-lo nas salas 

de cinema pelos utilizadores validados apenas com as senhas apropriadas e por fim o 

transporte, que permite uma entrega digital, ou seja, não física para o espectador, por 

exemplo, o vídeo on demand. Não há necessidade de fabricação de cópias, a menos 

que seja desejado (Idem). 

Sobretudo, o cinema digital irá trazer benefícios na obtenção de imagens puras, 

facilidade no que diz respeito à edição e uma rápida e barata duplicação e distribuição 

(The Futurist, 2004). 

Além disso, mesmo com as perturbações que a adoção do cinema digital causa, os 

intervenientes da indústria consideram que esta transição traz imensas vantagens 

para o cinema. No que diz respeito à produção, os produtores reduzirão os custos com 

as cópias a serem exibidas, os distribuidores estão a descobrir que poderão distribuir 

novos conteúdos, além de reduzir os seus custos de logística e ter mais segurança 

contra a pirataria e os exibidores encontrarão nos projetores digitais uma melhoria 

económica com a exibição de publicidade e de outros conteúdos. Mais intensamente, 

alguns que detêm a tecnologia digital entrarão no negócio cinematográfico, tais como, 

fabricantes de softwares, de equipamentos, transmissores de sinais, agentes 

publicitários e produtores de conteúdos (Luca, 2009). 

Pela mesma razão, no que diz respeito à pós-produção, o cinema digital vai permitir 

aos realizadores reverem instantaneamente as cenas que acabaram de filmar e decidir 

se querem “imprimir” no local em vez de esperar que o filme seja processado (The 

Futurist, 2004). 

Do mesmo modo, a vantagem do digital no cinema recai para a redução dos custos, 

melhoria na estética, facilidade de acesso à tecnologia e facilidade de transporte 

(Arouxa [et al.], 2011). Outra das vantagens está ligada aos estúdios e às empresas 

de distribuição, os quais poderão usufruir de uma enorme redução de custos com a 

transição para o digital (Ribés, 2007).  

Ainda ligada à distribuição, o cinema digital é uma tecnologia aberta e prontamente 

suporta a acessibilidade. O conteúdo acessível pode ser distribuído em cinema digital, 

livre da tecnologia baseada em royalties. A abertura da tecnologia do cinema digital 

permite também que produtos competitivos closed caption possam surgir e evoluir. 
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Estes fatores devem contribuir para a ampla adoção de tecnologia acessível para o 

cinema (Karagosian, 2007). 

Para Wechselberger (2006), o cinema digital é um impulsionador para a redução dos 

custos e tempo inerentes à distribuição e na melhoraria da qualidade e consistência 

das exibições dos filmes, mesmo depois de incalculáveis projeções, alinhar os canais 

das salas de exibição com os criadores de conteúdo e com os subsequentes canais de 

distribuição digitais. 

No que concerne à exibição, o número de avanços tecnológicos de hoje em dia, torna 

possível que a tecnologia digital para a exibição de filmes, proporcione um nível de 

qualidade igual aos filmes exibidos de 35 mm (DCI, 2008). 

A indústria cinematográfica tem muitas outras boas razões para trocar projetores por 

plataformas de cinema digital, sendo a principal a redução de custos (Korris e 

Macedonia, 2002). 

Para Fox (1999), a adoção da tecnologia digital no cinema torna as imagens mais 

nítidas e limpas do que a película, não se deteriorando com o uso. 

Considera-se ainda que a implementação do formato digital poderá significar mais do 

que um simples aperfeiçoamento da qualidade da projeção nas salas de cinema. O 

digital, poderá representar um aproveitamento das salas, transformando-as em 

“espaços multimédia”, com a possibilidade de exibição de conteúdos alternativos, ou 

seja, não exibindo apenas filmes, mas também partidas de futebol, concertos, 

videoconferências e outros (Luca, 2004). 

Além disso, o cinema digital oferece muitas vantagens convincentes sobre métodos 

tradicionais de exibição no que diz respeito aos meios de comunicação, à qualidade e 

eficiências operacionais para a rede de distribuição de conteúdo para o cineplex e 

dentro deles (Froemelt ,2003). 

Graças à flexibilidade da estrutura de arquivos, o cinema digital pode suportar multi-    

-canais de som, até 16 canais de áudio. Também pode suportar o conteúdo das 

legendas, incluindo legendas fechadas. Na verdade, o cinema digital é capaz de 

suportar legendas até pelo menos 32 línguas. Ao padronizar o formato de distribuição 

de legendas, o cinema digital assegura a existência de um formato de distribuição 
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royalty-livre. O formato de cinema digital tem mais cores e melhor contraste de 

profundidade disponíveis do que a tecnologia para o consumidor (Karagosian, 2007). 

O cinema digital tem potencial para aumentar o acesso "especializado" aos filmes. Os 

reduzidos custos de distribuição de um orçamento de impressão limitado, permitirá 

alcançar um público mais amplo e a capacidade de re-empacotar facilmente versões 

linguísticas externas com diferentes faixas de áudio ou idiomas de legendas. Os filmes 

mais antigos dos quais apenas algumas cópias ainda existem, podem, potencialmente, 

desfrutar de um renovado interesse cinematográfico, tornando esses filmes 

disponíveis como pacotes de cinema digital (DCP). Significa trabalhar dentro da 

especificação definida pela DCI, tanto quanto possível, adaptando a sua utilização 

para um conteúdo especializado (Philips, 2007). 

Naturalmente, a grande vantagem comum às tecnologias digitais é a permissão de 

copiar, ler e transmitir a informação tal e qual como foi originalmente gravada, 

contrariamente ao que acontece com as tecnologias analógicas que se vão 

degradando com a sua utilização. Importa salientar que a informação em suporte 

digital torna-se muito mais versátil do que em suporte analógico, flexibilizando a 

manipulação das imagens (Ferreira e Pereira, 2002). 

Além disso, existem inúmeras vantagens para que a indústria cinematográfica adote a 

tecnologia digital, tais como, cópias perfeitas, rapidez na colocação do filme no 

mercado, flexibilidade na edição, possibilidade de múltiplas bandas sonoras, suporte 

específico de efeitos especiais, qualidade de som admirável, facilidade na realização 

de cópias, possibilidade de utilização de técnicas de criptografia e watermarking, 

menores custos de distribuição, revitalidade da experiência sensorial nos cinemas, 

possibilidade de controlo e associação digital dos filmes com os programas de gestão, 

facilidade na calendarização das projeções, menor custos de projecção.Para além  

destas vangtagens salientam-se fiabilidade, autodiagnóstico e autocalibragem dos 

sistemas de projeção, melhor imagem e som, variados mecanismos possíveis para 

auxiliar o visionamento por pessoas deficientes, mais variedade de filmes em diversos 

locais (Idem), baixo preço, uma melhoria na estética, maior facilidade de acesso à 

tecnologia, facilidade de transporte (Arouxa [et al.], 2011), uma ótima reprodução dos 

filmes e uma maior flexibilidade e consistência (Dolby, 2004). 

De facto, além do vídeo e do áudio com mais qualidade, um sistema totalmente digital 

vai oferecer uma ótima reprodução de qualquer filme em qualquer cinema, 
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independentemente do formato do filme ou dos detalhes da instalação. Com esta 

flexibilidade e consistência, as atuais apresentações terão uma grande melhoria 

(Idem). 

Quanto às desvantagens do cinema digital, existem fatores determinantes que não o 

deixam avançar, tais como a padronização e a interoperabilidade, a gestão da 

segurança e equipamentos de certificação, a criação de um modelo financeiro para a 

redução de custos e necessidades de investimento de equipamentos digitais (Ribés, 

2007). 

No que diz respeito à produção, o equipamento digital portátil atualmente utilizado nos 

sets de filmagens consegue armazenar pouca quantidade de dados. Se for preciso 

gravar mais do que é suportável, será necessário uma maior e "pesada" capacidade 

de armazenamento (The Futurist, 2004). 

O cinema digital possui uma enorme dificuldade comercial que tem a ver com a 

atribuição do responsável que deve efetuar o investimento, o exibidor, que possui o 

seu velho, confiável e bom projetor de 35 mm, há bastante tempo amortizado e ainda 

tem de pagar pelas cópias. Este é o principal impedimento. A distribuição digital não é 

gratuita, mesmo que seja via satélite, disco rígido ou outro meio físico, mas, sem 

dúvida, o custo é menor que o da cópia de 35 mm. Para atender a isto, existem alguns 

modelos de negócios a ser discutidos, como o dos estúdios suportarem o custo das 

novas instalações (Klachin, 2010). 

Assim, o financiamento de equipamentos de cinema digital é uma grande e complexa 

questão (Ribés, 2007). 

Por outro lado, a nível de exibição e para evitar o afastamento dos consumidores, os 

operadores multiplex poderiam equilibrar dinamicamente a mudança rápida dos filmes 

populares para salas de cinemas maiores (Korris e Macedonia, 2002). 

O setor cinematográfico que mais sofre com a mudança do sistema analógico para o 

sistema digital é a exibição, pois a instalação de um sistema de projeção digital numa 

sala de cinema custava em 2002 cerca de 150000 USD. Devido ao clima económico 

atual, não são muitos os investidores dispostos a construir novas salas de cinema 

(Idem) e consequentemente, a adquirir projetores digitais devido ao seu elevado custo, 

os quais são essenciais para a implementação do cinema digital (Fox, 1999). 
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Ainda no setor da exibição, as transformações em “broadcast” são realizadas a uma 

taxa de frames por segundo diferentes das de um filme convencional. Essa 

disparidade entre uma transmissão broadcast e a exibição de um filme foi, por muito 

tempo, um entrave na conversão de imagens de modelos eletrónicos para físicos e 

vice-versa (Arouxa [et al.], 2011). 

Contudo, os sistemas de projeção digitais serão o principal obstáculo tecnológico para 

a transição do cinema analógico para o digital, que podem custar até dez vezes mais 

do que os sistemas de projeção analógicos (The Futurist, 2004). 

4.3.3.8. TENDÊNCIAS DO CINEMA DIGITAL 

Tendo em consideração as tendências acerca do futuro do cinema digital, uma de três 

situações poderá liderar o modelo de aceleração da implantação do cinema digital. A 

primeira tendo os distribuidores, tanto os convencionais como a Technicolor, bem 

como os emergentes, como a Qualcomm e a Boeing como financiadores para liderar, 

organizar e pôr fim à desorganização logística que ainda domina o cenário da 

distribuição digital. A segunda diz respeito aos estúdios e cinemas redefinirem a 

divisão da receita para acomodar as necessidades de financiamento para 

implementação do cinema digital, potencialmente implantando projetos de Joint 

Venture para financiar a mobilização dos equipamentos necessários para o 

estabelecimento de uma sala digital. Por último, os próprios cinemas passariam de um 

modelo focado na exibição de filmes e receitas de bilheteira, para um modelo focado 

em formas alternativas de conteúdo e publicidade, que gerariam receitas adicionais 

capazes de financiar a implantação das salas digitais (Katz [et al.], 2002). 

Ainda que seja incipiente o conjunto de salas digitais, os governos estariam 

interessados na capitalização do ganho de eficiência com a redução de custos na 

distribuição digital para promover as suas próprias indústrias cinematográficas. Como 

resultado, esperam um crescimento significativo no número de produções locais, por 

meio dos seus próprios artistas, realizadores, que tenderiam a refletir os valores das 

suas próprias culturas (Kienzle, 2003). 

4.3.3.9. NORMALIZAÇÕES E FORMATOS DO CINEMA DIGITAL 

Os grandes estúdios norte-americanos enfrentam duas grandes considerações, a não 

padronização dos sistemas de projeção, que criaria grandes dificuldades na circulação 
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dos filmes e a entrada de novos fornecedores tecnológicos, como as empresas 

voltadas à informática (mais precisamente, a Microsoft, que estabelecera uma 

supremacia em diversas atividades) e, ainda, das empresas de comunicações, ligadas 

à telefonia ou aos serviços de transmissão de dados. Pouco habituadas às regras da 

indústria cinematográfica, essas empresas eram agressivas em aspetos bastante 

sedimentados nas relações entre as três partes da economia do setor: produção, 

distribuição e exibição (Luca, 2009). 

Os anos de 2000 e 2001 foram marcantes para a indústria cinematográfica, em 

decorrência da quebra da bolsa de valores ligada ao setor eletrónico, a NASDAQ 

(Idem). 

No entanto, as normas tiveram origem no ano 2000 com a Society of Motion Picture 

and Television Engineers (SMPTE) e continua até hoje (Karagosian, 2011a). 

Desde Janeiro de 2000, a SMPTE tem estado no processo de definição de padrões 

que cobrem todos os aspetos do processo de cinema digital (Ordway, 2005). 

A SMPTE convocou o Comité de Tecnologia DC28 no início de 2000 (Vasilios, 2008). 

O Comité SMPTE do Cinema Digital é chamado DC28, e o trabalho está em curso há 

vários anos, já com vários membros do DCI a fazerem parte deste comité. Grande 

parte do trabalho está praticamente concluído, mas tem que ser através de um 

processo de regulamento de votação da American National Standards Institute (ANSI), 

para se tornar um Standard oficial (Wilson, 2007). O objetivo deste comité é descobrir 

e discutir as muitas questões que se colocam à plena implantação do cinema digital e 

é criado para produzir diretrizes práticas recomendadas (Vasilios, 2008). 

A Digital Cinema Initiative (DCI) é um consórcio formado pelos grandes estúdios de 

Hollywood. A DCI está a trabalhar em conjunto com a Associação Nacional dos 

Proprietários de Teatro (NATO) e o Comité DC28 para a criação de um conjunto de 

normas, aberto para o cinema digital de modo a assegurarem um nível elevado e 

uniforme de desempenho técnico, confiabilidade e controlo de qualidade (Idem). As 

vantagens da implementação de padrões abertos têm a ver com a definição de 

interfaces importantes, tais como um padrão aberto para os arquivos de filmes 

codificados, o qual permitirá que os clientes do sistema de cinema digital possam 

escolher entre os fabricantes, mantendo a interoperabilidade (Dolby, 2004). 
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Da mesma forma a Digital Cinema Inititatives (DCI) é uma nova entidade criada por 

vários estúdios Disney, Fox, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Universal e 

Warner Bros. Studios, com o principal objetivo de estabilizar especificações uniformes 

para o cinema digital. As especificações da DCI devem ser transparentes, publicadas 

em standards industriais, que são aceites e codificados pelos padrões nacionais e 

internacionais (Di Sorte [et al.], 2009), com vista a estabelecer todos os padrões 

necessários para a produção, distribuição, transporte e exibição de uma produção de 

d-cinema. Esses padrões permitem uma experiência visual melhor que a de 35 mm, 

pois baseia-se em sistemas abertos, padrões publicados e conteúdos exibíveis 

universalmente como os filmes em 35 mm, emulam e suportam as salas de exibição 

atuais e modelos de negócio (Arouxa [et al.], 2011). 

Para Ribés (2007), o objetivo da DCI é estabelecer e documentar especificações de 

uma arquitetura aberta para os componentes de cinema digital que garanta um nível 

elevado e uniforme de desempenho técnico, confiabilidade e controlo de qualidade.  

Além disso, o principal objetivo da DCI é estabelecer especificações uniformes para 

cinema digital. As empresas associadas à DCI acreditam que a introdução do cinema 

digital tem potencial para proporcionar benefícios reais para o público cinematográfico, 

os donos dos complexos de cinema, cineastas e distribuidores. A DCI foi criada com o 

reconhecimento de que esses benefícios não podem ser plenamente realizados por 

toda a indústria sem especificações. Todas as partes envolvidas na prática do cinema 

digital devem estar confiantes de que os seus produtos e serviços são interoperáveis e 

compatíveis com os produtos e serviços de todos os participantes da indústria. As 

empresas associadas da DCI também acreditam que a exibição de cinema digital irá 

melhorar significativamente a experiência do público ir ao cinema (DCI, 2008). 

Em suma, o objetivo principal é desenvolver uma especificação que descreva uma 

norma aberta comum para o cinema digital, que possa ser adotada por todos os 

distribuidores, estúdios e fornecedores. Devido à sua relação com Hollywood, a 

conformidade com a DCI é considerada um requisito por qualquer fabricante de 

equipamentos voltados para o mercado de cinema digital (Butcher, 2008). 

Assim, a DCI é uma joint venture criada em 2002, com a proposta de estabelecer um 

padrão de produção e distribuição do cinema digital. As majors estabelecem uma 

regulamentação do padrão de reprodução digital, através da DCI, definindo requisitos 

qualidade de exibição elevados e caros (compressão de imagem em JPEG 2000 e a 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    136 

resolução de 2K ou 4K). Com isto, tornou-se muito difícil a transição das salas 

independentes, o que contribuiu para aprofundar a concentração no setor de exibição 

em torno das grandes redes de multiplex (Castro, 2008). 

A DCI versão 1.0 (v1.0), foi o primeiro documento, lançado para o público em 20 de 

julho de 2005 e posteriormente atualizado para v1.1 no dia 3 maio de 2007 com o 

intuito de colmatar algumas falhas. Em 8 de março de 2008 foi atualizado para a v1.2, 

mantendo-se até aos dias de hoje (Wilson, 2007). 

A criação da DCI e a subsequente publicação da primeira versão do seu manual de 

normas e procedimentos acerca do cinema digital, torna-se o marco de rutura entre o 

cinema convencional e o cinema digital como novo serviço/produto ou modelo de 

negócio, em face do status alcançado pela cadeia de valor. O cinema digital não é 

mais apenas a forma como se faz o filme, mas acima de tudo a forma como se entrega 

o que foi feito (Arouxa [et al.], 2011). 

Com efeito, o perfil das empresas que atuam nesse negócio, os recursos envolvidos e 

os seus projetos de médio e longo prazo, para a conversão das salas, produzem uma 

expectativa muito positiva no sucesso do cinema digital como novo negócio (Idem). 

Para fazer com que exista um padrão para o cinema digital, os requisitos do 

documento foram passados para a SMPTE a fim criar um primeiro padrão nos EUA 

para a distribuição e exibição do cinema digital, seguida da ratificação das 

organizações como a União Internacional de Telecomunicações (ITU) ou Organização 

Internacional de Normalização (ISO) (Wilson, 2007). 

Assim, este sistema deve ser baseado em torno de padrões globais ou especificações 

DCI, que são adotados mundialmente para que o conteúdo possa ser distribuído e 

lançado em qualquer parte do mundo, como pode ser feito atualmente com uma cópia 

de filme de 35 mm. Esses padrões devem ser abertos. Os padrões da indústria 

publicados são amplamente aceites e codificados pelos organismos nacionais e 

internacionais de normalização, tais como: ANSI, SMPTE, e ISO / IEC (DCI, 2008). 

O processo SMPTE tornou-se muito mais rápido desde que o DCI possui uma versão 

final da especificação. Até certo ponto, a SMPTE já sabe o que os estúdios querem, o 

que não acontecia em 2000 ou antes do DCI começar a publicar as suas versões 

preliminares das especificações. O grupo JPEG aprovou o padrão digital de 
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compressão de cinema. (Ordway, 2005) Além disso, o grupo de padrões JPEG é a 

criação de um padrão para a versão específica do JPEG2000 o qual foi selecionado 

(Ordway, 2005). 

O JPEG 2000 é o padrão para a resolução da imagem para o cinema digital e é cada 

vez mais popular para aplicações de vigilância ou objetivos de arquivo. Esta 

metodologia elimina a necessidade de complementar transformações e, portanto, 

integra melhor os sistemas existentes. Qualquer técnica é perceptível, pois identifica 

coeficientes que, quando modificados, causam a menor quantidade compreensível de 

distorção. A utilização deste padrão beneficia o desempenho em termos de melhorar a 

distorção percetiva para carga fixa, bem como a robustez. Esse desempenho é devido 

à incorporação de como o sistema visual humano processa os estímulos visuais, 

explorando as estatísticas de imagem (Bardyn [et al.], 2011). 

A especificação do DCI e os trabalhos de normalização relacionados, ocorrem dentro 

do SMPTE que forneceu à indústria as bases de um sistema verdadeiramente 

interoperável e seguro para dominar, distribuir e reproduzir fielmente altos níveis de 

exibições com qualidade, capazes de corresponder à capacidade de hoje e de 

amanhã dos projetores digitais de cinema (Philips, 2007). 

O conteúdo especializado, bem como o conteúdo corrente principal, podem ser 

preparados para o lançamento nos cinemas digitais, a fim de ser interoperável com 

todos os sistemas digitais que satisfaçam as especificações da DCI. O cinema digital 

abre um potencial considerável para arquivar conteúdo e não-mainstream (Idem). 

Desta forma, os estúdios e os diferentes grupos começaram a trabalhar juntos para 

alcançar um consenso sobre as especificações. Howard Lukk e Ordway iniciaram com 

um esquema básico de como tinham de ser as especificações. O rascunho do 

documento inicial era simplesmente um esboço do fluxo de trabalho, que começa com 

o digital cinema distribution master (DCDM) e, em seguida, define a compactação, a 

criptografia, o empacotamento e finalmente termina nas salas de cinema com o 

projetor a exibir imagens e áudio. Uma vez que se tinha o esquema básico de cada 

secção, teria que se rever uma secção específica com uma empresa ou pessoa que 

possuía experiência nessa área (Ordway, 2005). 

Apesar de já se ter realizado o projeto de cada uma das secções, houve necessidade 

de uma reunião com as várias empresas que conceberam os sistemas completos de 
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cinema digital. Em paralelo com esse processo, realizaram-se duas reuniões a cada 

mês com os elementos da DCI. A finalidade desses encontros nas primeiras reuniões 

foi estabelecer o esboço básico do documento de especificação. Uma vez que o 

esquema básico foi definido, todas as reuniões subsequentes tiveram como finalidade 

rever novos dados que tinham sido adicionados desde a reunião anterior. Finalmente e 

após se ter um bom projeto de trabalho, começaram a publicar os esboços das 

especificações no site da DCI. Como resultado, foram constantemente recebidos 

comentários. Se estes tivessem mérito, tomava-se nota e eram revistos na reunião 

seguinte da DCI. Sempre que eram realizadas alterações significativas, versões 

atualizadas eram colocadas no site para que os fabricantes pudessem ver onde o 

processo se encontrava. Dessa forma, se algo na especificação fosse afetado, eles 

saberiam-no imediatamente. Como se pode verificar, foi um constante e contínuo 

revelador processo de comunicação (Idem). 

Muitos são os componentes do cinema digital que atualmente necessitam de 

investigação e de normas, tais como a compressão, os projetores digitais, a 

colorimetria, as interfaces dos sistemas, a edição e mudança de conteúdos, os 

formatos dos próprios conteúdos, a gestão de chaves de segurança e os 

equipamentos de comunicação. Um dos centros de investigação criados para 

investigar novas tecnologias e soluções para o cinema digital, indicado pela MPAA 

(Motion Picture Association of America) é o Digital Cinema Laboratory na University of 

Southern California’s Entertainment Technology Center (Ferreira e Pereira, 2002). 

Assim, a indústria cinematográfica está a realizar um grande esforço para criar novos 

padrões para o cinema digital, nomeadamente para a qualidade da imagem e do som, 

para a compressão de imagem, para o empacotamento de conteúdo e por fim para a 

segurança (Ribés, 2007). 

Quanto às organizações de normas e padronizações, existem padrões de interface 

que são aplicados em todas as fases da cadeia de distribuição, de maneira a garantir 

a sua universalização. Ainda que não seja possível a manutenção de um padrão para 

todos os módulos da cadeia por um longo período, a padronização é importante face 

aos altos valores envolvidos pelos prestadores de serviços e projetores, de maneira 

que, uma vez feito o investimento, esperam não ter que substituí-los por um tempo 

compatível com a amortização dos valores (Clark e Bruns, 2000). 
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Entretanto, é uma surpresa saber que o formato SMPTE padronizado de distribuição, 

o digital cinema package (DCP) ainda não está em uso. Em vez disso, a indústria está 

a utilizar um formato chamado de interoperabilidade DCP que foi originalmente 

concebido como um formato temporário enquanto os padrões estavam a ser 

finalizados. A transição para o SMPTE DCP está prevista ocorrer proximamente 

(Karagosiana, 2011). 

No que diz respeito ao empacotamento, o recipiente do empacotamento é o formato 

material de troca (MXF), que é definido por um conjunto de padrões SMPTE. O DCI 

define tanto a organização de arquivos de conteúdo como a sua segurança dentro do 

recipiente MXF (Ribés, 2007). 

O esforço de formulação de normas relativas à acessibilidade no cinema digital tem a 

ver com o SMPTE 429-2 que descreve o empacotamento para os formatos de som 

5.1, 6.1, e 7.1 SDDS no SMPTE DCP. Logo, o padrão é esperado para incluir também 

o novo formato de som digital 7.1. Cada formato de som determina como empacotar a 

acessibilidade de áudio, a deficiência auditiva (HI) e a narrativa prejudicada 

visualmente (VI-N). Os SMPTE 428-10 e 429-12 descrevem como preparar e distribuir 

o conteúdo das legendas ocultas na SMPTE DCP e os SMPTE 430-10 e 430-11 

descrevem o SMPTE CSP/RPL, protocolo de legenda fechada para uso entre o 

servidor e o sistema de legendas fechadas (Karagosian, 2010). 

Para as legendas, uma saída padronizada também está disponível. Exigindo vários 

anos para se desenvolver, o protocolo especial chamado CSP/RPL foi padronizado 

pela SMPTE para o uso em cinema digital. Ao utilizar-se este protocolo, um produto 

closed caption pode simplesmente realizar um plug-in a qualquer sistema digital de 

cinema compatível (Karagosian, 2007). 

Relativamente à exibição, existem ainda muitos desafios. A DCI está focada em 

questões que dizem respeito aos estúdios e que não abordam todas as questões que 

dizem respeito aos exibidores. Espera-se que a NATO introduza um documento de 

requisitos para preencher as lacunas deixadas pelo sistema DCI (Karagosian, 2005a). 

É necessário estabelecer requisitos e especificações para os equipamentos essenciais 

para a exibição num complexo de cinema e definir requisitos, interfaces e 

especificações de desempenho para os projetores digitais cinematográficos (Ribés, 

2007). 
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No entanto, nenhum servidor é compatível com a DCI. Só a tecnologia de projeção 

DLP passou nos testes de conformidade da DCI. Os estúdios ainda contam com um 

formato de distribuição não-padrão de interoperabilidade (Karagosian, 2011a). 

No que concerne à segurança, a disponibilidade de métodos baratos e acessíveis para 

gravação e edição de dados digitais faz com que a criação de anúncios digitais sejam 

reproduzidos de uma foram simples e robusta. Portanto, há um grande interesse na 

tecnologia de desenvolvimento que ajuda a proteger a integridade de uma obra digital 

e os direitos de propriedade intelectual (DPI) dos seus proprietários. Isto pode ser 

realizado através de marcas de água, que impercetivelmente alteram o conteúdo para 

esconder os dados necessários (Bardyn [et al.], 2011). 

Existe um novo sistema de marca de água pronto para ser usado num ambiente 

forense. A técnica opera em coeficientes da transformada wavelet para determinar um 

máscara percetual e para incorporar a carga desejada. Dois componentes, uma 

técnica de moldagem e o novo percetual state of the art dos códigos IDS, são 

combinados de uma forma inovadora que resolve com sucesso o problema de 

dessincronização. A nova técnica de modulação percetual é muito menos complexa do 

que as técnicas existentes e, quando combinadas com a camada de erro proposta, 

que retifica, tem robustez similar à dos sistemas comparados para a diminuição do 

impacto visual. Usando o DWT, definido em JPEG 2000, esta técnica é facilmente 

aplicável na área do cinema digital, nomeadamente de armazenamento e de vigilância 

(Idem). 

Assim, são necessários requisitos de implementação e gestão de confiança para a 

arquitetura da segurança cinematográfica (Ribés, 2007). 

No entanto, as especificações DCI, e, em menor grau, os padrões SMPTE, foram 

elaborados com base nos requisitos de Hollywood. Esses padrões e especificações 

definem a tecnologia a ser utilizada nos cinemas tanto nos EUA como em todo o 

globo. Os sistemas implementados na Europa também têm de os cumprir (Idem). 

Mas como se sabe, a Europa difere dos EUA em muitos aspetos. A Europa tem sido 

um seguidor destes padrões, não tendo havido iniciativas importantes em matéria de 

normalização. Em vez disso, os profissionais de cinema e fabricantes europeus de 

equipamentos de cinema digital, participaram e contribuíram para SMPTE e DCI. 
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Afinal de contas, estas são as normas e especificações que qualquer sistema deve 

implementar a fim de reproduzir o conteúdo de Hollywood (Ibidem). 

Na Europa foi formado em 2004 o Projeto Integrado de Pesquisa na Área de Cinema 

(IPRacine) que é financiado pela Comissão Europeia. É um programa de pesquisa, 

que tem como objetivo garantir o futuro da indústria do cinema Europeu nesta 

mudança da película para o digital e a melhoria da competitividade do cinema digital 

europeu, através do desenvolvimento de técnicas de fluxo de trabalho e tecnologia. O 

Fórum Europeu de Cinema Digital (EDCF) foi formado em 2001 em Estocolmo e 

incentiva o desenvolvimento e implementação do cinema digital. O EDCF assegura a 

ligação com outros organismos relevantes para auxiliar no estabelecimento de 

padrões mundiais adequados para o cinema eletrónico e digital, não criando 

especificações próprias. O EDCF é dividido em três módulos: técnico, comercial e 

conteúdo. Os grupos temáticos da EDCF são a compressão de imagem, o transporte e 

entrega, a segurança, as salas de cinema, o áudio, os sistemas de projeção e por fim 

os sistemas de servidor (Vasilios, 2008). 

O SMPTE DCP inclui principalmente os requisitos europeus o HI e VI-N. Faixas de 

áudio são executadas pelos vários formatos multicanal de áudio, a norma também 

descreve como as legendas cinematográficas são distribuídas, as taxas adicionais de 

frames (25 frames/seg) especificamente para os conteúdos e arquivos europeus. De 

momento, nenhuma outra solicitação foi feita por organizações europeias. No que diz 

respeito ao 3D e ao 2D as legendas não são confortáveis para assistir (D’Alessio, 

2009). 

Em suma, o sistema de cinema digital deve fornecer um caminho razoável para 

atualizar futuras tecnologias. Deve ser baseado numa arquitetura de componentes 

(por exemplo, masterização, compressão, criptografia, armazenamento, transporte, 

reprodução e projeção) que permita que os componentes sejam substituídos ou 

atualizados no futuro, sem a substituição do sistema completo. Esta é a intenção da 

especificação referida para permitir avanços na tecnologia e na economia. Foi 

reconhecido que esses avanços podem provavelmente afetar o domínio da projeção 

de cinema digital de conteúdo. No entanto, existe a intenção de que o resto do sistema 

de cinema digital seja capaz de transportar e processar os limites técnicos da 

especificação. Assim, o sistema de cinema digital também não exclui a capacidade de 

apresentações de conteúdos alternativos que também devem apresentar uma 
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fiabilidade e disponibilidade, que é igual a, ou melhor do que a apresentação em 

película corrente (DCI, 2008). 

O hardware e o software utilizados no sistema digital devem ser facilmente atualizados 

com os avanços na tecnologia. As atualizações para este formato devem ser 

concebidas de forma que o conteúdo possa ser distribuído e compativelmente lançado 

no mais recente hardware e software da DCI, bem como em anteriores instalações 

adotadas (Idem). 

É importante frisar que os padrões são sempre voluntários (Karagosian, 2005a). 

4.3.3.10. E-CINEMA 

Face aos fatores económicos, tecnológicos e de política de mercado, estão a 

desenvolver-se dois segmentos de mercado bem distintos na indústria 

cinematográfica: o cinema eletrónico (e-cinema) e o cinema digital (d-cinema) (Klachin, 

2010). 

O cinema digital (d-cinema) refere-se mais a uma forma digital final do filme, enquanto 

que o cinema eletrónico (e-cinema) é um termo próximo do cinema digital, em que a 

principal diferença é que para ser considerado cinema digital as imagens devem ter a 

resolução 2048x1080 (2K) ou superior. Formatos com menor resolução incluem-se na 

categoria de cinema eletrónico (Vasilios, 2008). De uma forma geral, a diferença está 

na resolução da imagem. As imagens criadas com mais de 1080 linhas de resolução 

vertical (resolução 2K) são consideradas como cinema digital, abaixo dessa linha está 

situado o cinema electrónico (e-cinema) (Klachin, 2010). 

Existem ainda outros aspetos considerados como exigências de segurança do 

conteúdo, de confiabilidade dos equipamentos e capacidade de fluxo luminoso, 

compatibilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes, conceito também 

chamado de "standard aberto", que determina escalas bem diferentes nos 

investimentos necessários (Idem). 

O e-cinema, tem uma utilização bastante focada na veiculação de spots publicitários, 

ou ainda nas salas convencionais de 35 mm, como um auxiliar no anúncio da empresa 

exibidora, antes da sessão principal, com luzes semi-acesas, quando o público já está 

na sala. O baixo custo, contudo, proporciona um bom caminho para as produções 
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alternativas, permitindo aos espectadores acesso às produções e exibições culturais 

independentes (Ibidem). 

O e-cinema em 2007 estava mais desenvolvido do que o d-cinema e já provou ser um 

suporte viável, pois permite a produção de baixo custo de publicidade local e 

promoções, bem como a flexibilidade para facilmente adicionar qualquer conteúdo de 

TV baseado noutro (Vasilios, 2008). 

Em contrapartida, os grandes estúdios não aceitam o e-cinema como solução 

tecnológica para a produção e exibição dos conteúdos e elegem o d-cinema como 

padrão tecnológico, pois para eles o cinema deve-se a uma experiência totalmente 

diferente de quaisquer outras. Assim, a qualidade da apresentação da imagem e do 

som no cinema deve estar bem à frente de quaisquer outras alternativas (Klachin, 

2010). 

A grande vantagem do e-cinema em relação ao d-cinema diz respeito ao 

financiamento destes equipamentos que possuem menores custos relativamente aos 

equipamentos para o cinema digital (Ribés, 2007). 

Historicamente, o primeiro sistema de e-cinema foi implantado com a finalidade de 

serem efetuados testes em 1999. Até 2004, o número de sistemas de e-cinema, a 

maioria implantado na América Latina e Ásia, estava claramente em desvantagem em 

relação aos sistemas de d-cinema (Idem). 

Na China e na Índia, existem algumas centenas de salas de e-cinema, mas sempre 

como um canal alternativo de distribuição (Klachin, 2010). 

A exibição digital quer em 2k quer em 4k também tem crescido internacionalmente. As 

maiores redes tecnológicas de alta definição da China, Índia, Estados Unidos, Brasil e 

Reino Unido, evoluíram para todo o mundo. Uma grande variedade de outras 

iniciativas de exibições digitais existe a nível internacional. Até ao final de 2009, havia 

16562 ecrãs digitais 2k/4k e 3D a nível mundial, mais de 7000 dos quais estão nos 

EUA. Na Europa, o número de ecrãs digitais quase triplicou entre 2008 e 2009, com as 

iniciativas privadas na Holanda e na Noruega que começaram a trabalhar para a 

conversão total do mercado para o digital (National Film Board, 2011). 

O e-cinema é uma forma de cinema eletrónico. Esta tecnologia digital converte filmes 

em arquivos digitais, que podem então ser entregues nos locais de projeção através 
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de redes de banda larga e exibidos para o público, utilizando sistemas de projeção 

digital. Um dos principais benefícios do e-cinema é evitar a transferência dispendiosa 

de filmes ou equipamento de projeção complexo (Idem). 

Dentro deste novo ambiente, o e-cinema representa uma evolução na distribuição e 

exibição, as etapas pelas quais os filmes chegam aos seus públicos. Assim como com 

o cinema analógico ou de celulóide, estes necessitam de uma fonte de trabalho, em 

formato digital ou analógico, que pode ser preparada como um arquivo digital que é 

um produto para os exibidores e compatível com os meios da sua exibição. A exibição 

digital requer um servidor capaz de receber o arquivo digital, bem como armazená-lo, 

e de o enviar para o dispositivo digital.de reprodução necessário. Em geral, esses 

elementos formam um processo pelo qual a tecnologia digital se movimenta, como se 

pode verificar na ilustração 6 (Ibidem). 

 
Ilustração 6 - Distribuição e exibição em e-cinema. (Adaptado a partir de: National Filme Board , 2011, p.13) 

4.3.3.11. CONTEÚDOS ALTERNATIVOS 

Com o aparecimento do cinema digital, as salas de cinema deixam de ser apenas para 

exibir filmes e passam também a exibir conteúdos alternativos, sendo uma forma dos 

exibidores angariarem dinheiro com o aluguer dessas salas. Como a transição para a 

tecnologia da projeção digital é muito dispendiosa, esta é uma das formas dos 

exibidores conseguirem meios para suportar os elevados custos deste tipo de 

tecnologia (Gubbins, 2007). 
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A indústria não tem uma definição clara de outro conteúdo projetado nos cinemas que 

tenha exigências de qualidade inferior que a exibição de filmes. É normalmente 

referido como alternativa de entretenimento ou simplesmente conteúdo alternativo 

(Ribés, 2007). 

Estes "outros" tipos de conteúdo referem-se a alternativa de entretenimento ao cinema 

digital, desde eventos desportivos, concertos de música, ópera, teatro e outros 

eventos culturais, publicidade a documentários e conteúdo arquivado (Idem). 

Esta primeira versão da entrega de conteúdo alternativo irá centrar-se em eventos ao 

vivo como ópera e desporto. Há um grande interesse em eventos desportivos ao vivo 

e em concertos a serem filmados e produzidos num estereoscópico 3D. Os eventos ao 

vivo devem criar fluxos sonoros stereo (esquerda e direita) que precisam ser 

transmitidos num sincronismo perfeito e os auditórios terão de ser equipados com um 

sistema de exibição 3D com óculos ativos ou passivos (Wilson, 2007). 

Nos dias de hoje, o cinema digital e as alternativas de entretenimento (conteúdos 

alternativos) são vistos como duas classes diferentes de apresentação no cinema. Não 

tem havido nenhum esforço em nome da indústria em termos de padronização de 

entretenimento alternativo ou de cinema eletrónico. Os padrões de TV digital e as 

infraestruturas oferecem qualidade suficiente para a distribuição e projeção de 

conteúdos alternativos que já existem (Ribés, 2007). 

As salas de cinema podem ser rentabilizadas com esta forma de apresentar novos 

conteúdos nos cinemas e criar uma fonte extra de receita. Eventos desportivos, tais 

como, a Liga dos Campeões ou o Campeonato do Mundo de Futebol, concertos de 

música ao vivo ou gravados ou eventos culturais como a ópera ou o teatro, os quais 

têm audiências relevantes (Idem). 

4.3.3.12. FUTURO DO CINEMA DIGITAL 

A presente investigação apontou para um conjunto de prioridades na evolução do 

cinema digital. 

O cinema europeu do futuro será digital. Mas o caminho requer esforços especiais e 

pode realmente ser longo e tortuoso (Nikoltchev, 2005a). 
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O cinema digital é baseado numa arquitetura de componentes que permite que 

possam ser substituídos ou atualizados no futuro sem a substituição do sistema 

completo. O hardware e software que é usado é planeado para ser facilmente 

atualizado com o avanço da tecnologia (Vasilios, 2008). 

Sobre o processo de produção, a tecnologia das câmaras de cinema digital tem o seu 

enfoque na alta resolução, na alta velocidade e na captura de imagem 3D. Cientistas 

do Instituto Fraunhofer estão a trabalhar num novo sistema omnidirecional de câmara 

que será capaz de tirar ao vivo fotos panorâmicas com um ângulo de cerca de 150° e 

uma resolução até 5K. O sistema tem uma estrutura modular, permitindo o suporte ser 

equipado até doze câmaras. Isto significa que mesmo as imagens de 360° possam ser 

produzidas (Idem). 

Os interfaces de armazenamento são outros grandes campos de pesquisa. No 

processo de pós-produção há espaço para pesquisas com ferramentas mais eficientes 

e de menor custo, o que acarreta um fluxo de trabalho, gestão e manipulação de 

grandes arquivos de dados. As ferramentas de produção não estão bem adaptados 

para grande volume de dados como a tecnologia 4K, existe uma necessidade de 

armazenamento maior e mais rápida e também deve ser otimizada por muito tempo de 

conservação a longo prazo. A longevidade de armazenamento é muito importante 

(Ibidem). 

Entretanto, está ainda a ser desenvolvido um meio de armazenamento mais leve e 

mais portátil que possa ser usado diretamente no local de exibição e também estão a 

ser desenvolvidas técnicas de compressão de dados que conseguem armazenar 

imagens em movimento de alta qualidade (The Futurist, 2004). 

Por outro lado, a tecnologia digital possibilita novos modelos de negócios para os 

cinemas, como o cinema on demand (CoD), onde o exibidor pode pesquisar sobre os 

filmes e adquirir aqueles que pretender na hora, sem ter que esperar que esteja 

disponível, por parte dos distribuidores. Assim, os exibidores de cinema ganham 

flexibilidade em programação (Vasilios, 2008). 

Por outro lado, no campo da exibição existe uma necessidade de reduzir o custo dos 

projetores e também melhorar o ecrã das salas de cinema e as tecnologias do monitor 

3D. Cientistas do já referido Instituto Fraunhofer estão a trabalhar num sistema de 

multi-projetores de alta resolução, onde os filmes podem ser mesmo projetados sobre 
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superfícies curvas e podem ser usados para eventos especiais nas salas de cinemas 

ou em parques temáticos (Idem). 

Com o avanço das redes e da tecnologia sem fios, técnicas de visualização e 

holografia 3D podem ser inventadas e ser usadas no cinema digital. Estão também a 

ser realizadas pesquisas relacionadas com a criação de uma tecnologia de síntese de 

onda de campo para projetar o som ideal para cada pessoa na plateia das salas de 

cinema. Este sistema cria uma impressão espacial natural durante praticamente toda a 

área em que é reproduzido e o sistema de reprodução de áudio produz um campo 

sonoro natural em cada local do cinema (Ibidem). 

Entretanto, desde o ano 2000, muitas empresas de tecnologia, organismos de 

normalização e grupos da indústria têm vindo a trabalhar na resolução de outras 

questões relacionadas com o cinema digital. O cinema digital ainda está num estado 

de evolução (Ribés, 2007). 

Além disso, o cinema digital irá trazer inovações à indústria do cinema, os exibidores 

irão participar em festivais, recorrer aos recursos especiais do mercado, sessões da 

meia-noite, produção de eventos, música, e, possivelmente, grupos de jogos 

interativos de baixo custo (Korris e Macedonia, 2002). 

Acredita-se ainda que o cinema digital vai oferecer múltiplas oportunidades para mais 

inovações no âmbito dos padrões abertos (Dolby, 2004). 

Outro desafio que aponta no horizonte é a convergência do entretenimento doméstico 

com o da sala de exibição. Enquanto existir um hiato significativo entre a qualidade da 

imagem, entre os equipamentos profissionais de receção e exibição e os modelos 

domésticos, não haverá muita competição, mas, à medida que os equipamentos 

domésticos aprimorarem a qualidade das imagens, enquanto reduzem o seu custo, as 

salas de exibição podem encontrar dificuldades na atração dos espectadores (Arouxa 

[et al.], 2011). 

De salientar que existem investimentos principais estratégicos esperados para o 

cinema digital até 2013, na adequação do circuito de distribuição e exibição de cinema 

ao padrão digital, tanto de adequação das salas (obras, equipamentos, softwares), 

quanto no desenvolvimento dos sistemas de transmissão (softwares de gestão, 

segurança); adequação das redes de TV aberta (estúdios, sistemas de transmissão e 
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conteúdo interativo); implantação de novos serviços multimédia, especialmente IPTV 

(infraestrutura de redes, softwares); investimentos na indústria eletroeletrónica 

(recetores de TVs, descodificares, dispositivos móveis de acesso), infraestrutura de 

redes, produção de cabos óticos e outros (Castro, 2008). 

Generaliza-se que com o cinema digital, especialmente em decorrência do sucesso 

dos filmes em 3D, o público volta a crescer nas salas de cinema, impulsionando a 

procura por novas produções. Políticas de democratização de acesso ao cinema, 

aumento do número e difusão regional das salas de exibição, associado a 

mecanismos que asseguram bilhetes de ingresso a preços mais acessíveis e de 

universalização do acesso à internet banda larga e ao conteúdo audiovisual por meio 

digital, contribuem também para o fortalecimento da produção local (Idem). 

Porém, a curto e médio prazo, muitos cinemas esperam manter os seus sistemas 

convencionais de 35 mm para operar em paralelo com os novos sistemas digitais. No 

entanto, existe uma crescente pressão, principalmente dos grandes estúdios de 

Hollywood, para todos os cinemas serem convertidos em projeção digital (Inglis, 

2008). 

Por tudo isto, a Comissão Europeia está ciente de que a transição para a projeção 

digital engloba uma série de riscos, que têm de ser ultrapassados para que os 

cinemas europeus possam beneficiar das suas oportunidades. Para alcançar esse 

objetivo é necessário assegurar: a flexibilidade e transparência a nível do processo de 

normalização, de modo que as normas no âmbito da projeção cinematográfica digital 

possam preencher as necessidades dos cinemas europeus; a segurança jurídica em 

matéria de auxílios estatais à digitalização dos cinemas, na forma de critérios de 

avaliação claros, permitindo aos Estados-Membros conceber os seus sistemas em 

conformidade e os apoios financeiros da UE à transição digital dos cinemas que 

exibem filmes europeus ou que têm incidência no desenvolvimento regional (Comissão 

Europeia, 2011b). 

Atualmente, a indústria está a passar por uma transformação nos seus modelos 

tradicionais de financiamento, distribuição e exibição devido à rápida evolução das 

novas tecnologias. Ainda se está num período de transição que torna difícil prever 

como a revolução digital se irá desenvolver no futuro. A sua importância e 

profundidade anuncia-o como a segunda mudança mais relevante na história do 

cinema (Finney, 2010). 
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Neste contexto e no campo das aplicações do cinema digital, existem pelo menos três 

razões principais para o adotar: diminuir os custos de distribuição, reduzir a pirataria e 

melhorar a qualidade da experiência (Rahayu, 2011). 

Por conseguinte, a indústria do cinema está a enfrentar níveis inigualáveis de 

mudança de complexidade, dinâmica e pressão para inovar. Não se deve encontrar 

uma solução para o próximo ano, mas sim em qualquer um dos próximos anos 

(D’Alessio, 2009). 

Um relatório recente do IHS Screen Digest, empresa que analisa tendências em 

medias digitais, refere que os estúdios de cinema deixarão de produzir impressões de 

filme de 35 mm para grandes mercados até ao final de 2013. Prevê ainda que os 

estúdios vão parar de produzir o filme em película para o resto do mundo até 2015 

(Geuss, 2012). 

4.3.4. CADEIA DE VALOR DA INDÚSTRIA DO CINEMA 

4.3.4.1.  INTRODUÇÃO À CADEIA DE VALOR 

Para Porter (1985), a cadeia de valor desagrega uma empresa em atividades 

estrategicamente relevantes com o intuito de entender o comportamento dos custos e 

das existentes e potenciais fontes de diferenciação. Uma empresa ganha vantagem 

competitiva, com a execução das atividades estrategicamente importantes de forma 

mais barata ou melhor do que os seus concorrentes. 

Assim, cada empresa é um conjunto de atividades que são executadas para delinear, 

produzir, comercializar, entregar e suportar o produto. Todas estas atividades podem 

ser representadas com a utilização de uma cadeia de valor. A cadeia de valor da 

empresa e a forma como ela executa atividades individuais são um reflexo da sua 

história, é estratégia, é abordagem para implementação da estratégia e dos 

fundamentos económicos das atividades próprias (Idem). 
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Ilustração 7 - A Cadeia de Valor Genércia. (Adaptado a partir de: Porter, 1985, p. 37) 

Entretanto, Kaplinsky e Morris (2002), auxiliando-se em Michael Porter, definem que a 

cadeia de valor descreve toda a sucessão de atividades que são necessárias para 

encaminhar um produto ou serviço desde a sua conceção, através de diferentes fases 

de produção (envolvendo uma combinação de transformação física e à entrada de 

diversos serviços de produção), à entrega ao consumidor final e na sua disposição 

final após o uso, considerado na sua forma geral pela seguinte ilustração. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 8 - Quatro elos de uma cadeia de valor simples. (Adaptado a partir de: Kaplisnsky e Morris, 2002, p. 4) 

4.3.4.2. A CADEIA DE VALOR DO CINEMA 

Uma cadeia de valor da indústria ou de um sistema pode ser resumida como uma 

série de atividades ligadas, que se combinam para criar e entregar um produto (ou 

valor) aos clientes. Estas atividades podem incluir pesquisa e desenvolvimento, 

produção, empacotamento, marketing e distribuição (Bloore, 2009). 

Genericamente, a criação de valor inerente à produção audiovisual é composta por 

três elos principais. No elo da produção estão localizadas as empresas de produção 

de filmes e as de produção e/ou locação de equipamentos para produção audiovisual. 

Criação Produção Marketing 
Reciclagem 
de consumo 
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O elo da distribuição integra as empresas distribuidoras de filmes e vídeos. O terceiro 

elo, o da exibição, é constituído “basicamente pelas salas de cinema, os canais de TV 

aberta e fechada, os clubes de vídeo e a internet.” Depois destas etapas tem-se o 

produto final, o filme. Sendo um produto com uma certa complexidade e diversidade, 

pois, “a rigor, cada filme é único, e o seu consumo dá-se através de uma experiência 

sensorial com alta carga de valores intangíveis” (Castro, 2008). 

Assim, a cadeia de valor da indústria cinematográfica é constituída por empresas que 

atuam diretamente ou sustentam a infraestrutura nas suas diversas fases, a criação, a 

publicação, a distribuição e o consumo dos conteúdos armazenados em formato digital 

(Arouxa [et al.], 2011). 

No sistema de estúdio dos EUA, um filme é muitas vezes desenvolvido, produzido, 

distribuído e explorado sem deixar uma única empresa ou consórcio integrado: uma 

cadeia de valor simples da empresa (Bloore, 2009). 

No entanto, no setor de produção e distribuição de filmes independentes (o modelo 

prevalente fora da América) é um negócio de sistema de valores, em que um filme não 

é feito e entregue ao seu público final por uma única empresa. Em vez disso, há uma 

cadeia de empresas, organizações e freelancers, a trabalharem todos em diferentes 

elementos do processo de produção e exploração, adicionando assim, valor de 

diferentes maneiras ao longo da cadeia. Além disso, uma vez que o filme é explorado, 

o dinheiro entregue pelo consumidor (seja em troca de um bilhete de cinema, DVD 

compra ou download online) está sujeito a várias partes de receita ou comissões à 

medida que passa através da cadeia de valor, que então complica o fluxo de receitas 

(Idem). 

A cadeia de valor postulada por Eliashberg [et al.] (2006), que segue o modelo dos 

estúdios, coloca o desenvolvimento, o financiamento e toda a produção num segmento 

de grande valor chamado de produção e dispensa a distribuição e vendas 

internacionais por completo.  
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Ilustração 9 - A cadeia de valor do cinema. (Adaptado a partir de: Bloore, 2009, p.4)  

Para Vickery e Hawkins (2008), existe uma complexidade na cadeia de valor do filme, 

tanto em termos da quantidade e diversidade dos seus vários segmentos como em 

termos de natureza ou carácter de muitos desses segmentos. Eles propuseram em 

forma de concordância, um diagrama de uma cadeia de valor mais complicada 

(baseada numa cadeia de valor TV criada por Zerdick [et al.] (2000), que faz 

fragmentar o processo de produção ainda mais para baixo, como mostra a o esquema 

seguinte: 

 
Ilustração 10 - A cadeia de valor do filme de entertenimento. (Adaptado a partir de: Bloore, 2009, p.5) 
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O diagrama é dominado pelo modelo de estúdio. Apresenta uma pesquisa de mercado 

a ter lugar na etapa de desenvolvimento e finanças, e mostra ilustrações e 

publicidades que passam a ser abrangidos ao mesmo tempo, como a produção. Esta 

cadeia de valor é mais aplicável para os estúdios (com departamentos de marketing e 

empresas de distribuição controlada) do que para as empresas de cinema 

independente. Além disso, a sua ênfase textual está no filme como um "produto 

principal intermediário" para ser completada por merchandising e outros produtos 

secundários (Bloore, 2009). 

Por seu lado, Küng (2008), aproxima-se do modelo independente, especialmente por 

fragmentar o desenvolvimento e a produção. Simplifica ainda o processo e o número 

de complexidade dos “jogadores”, principalmente por evitar a fase de financiamento no 

diagrama. No entanto, adicionou a distinção entre licenciamento (vendas) e 

distribuição real, que é muito valiosa. 

 

Ilustração 11 - A cadeia de valor da indústria cinematográfica. (Adaptado a partir de: Bloore, 2009, p.6) 

O diagrama da cadeia de valor dá a falsa impressão de que a mesma quantidade de 

tempo e esforço é gasto em cada segmento. A ilustração seguinte aproxima-se do 

tempo médio gasto na verdade dentro de cada elo, no entanto esta indicativa não é 

definitiva e cada projeto varia consideravelmente. Dá-nos ainda uma estimativa da 

cadeia de valor de acordo com a escala de tempo de um filme, o tempo gasto em cada 

elo, como proporção total do projeto (Bloore, 2009). 
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Ilustração 12 - Uma estimativa da cadeia de valor de acordo com a escala de tempo de um filme. (Adaptado a partir de: Bloore, 2009, 
p.15) 

Entretanto, Chang et. al (2003), ilustra como é que o conteúdo se desenvolve. Vai 

desde a produção até ao consumidor final. O sucesso financeiro da indústria de 

cinema / televisão dos EUA está enraizada na capacidade de Hollywood para adaptar 

os produtos e serviços às mudanças tecnológicas, tais como o surgimento da televisão 

ou do VHS.  

Desmontando a cadeia de valor do cinema, passar-se-á para a análise da cadeia de 

valor de um dos seus elos, a distribuição cinematográfica, visto a investigação ter 

como uma das principais palavras-chave o estudo da distribuição.  

A cadeia de valor estabelecida para a distribuição de uma produção cinematográfica é 

composta por blocos funcionais independentes, operando como um arranjo modular e 

alcançando padrões tecnológicos rígidos e estáveis capazes de induzir o 

desenvolvimento de ferramentas e equipamentos para o pleno funcionamento da 

cadeia. São estes os principais players dessa cadeia de valor (Clark e Bruns, 2000). 
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Ilustração 13 - Cadeia de valor da distribuição cinematográfica. (Adaptado a partir de: Chang [et al.], 2003, p.6) 

É importante separar o uso de filmes para a gravação de conteúdos, do uso de filmes 

como plataforma de distribuição. Os conteúdos de ação ao vivo são os primeiros a ser 

gravados ou adquiridos no filme. São então digitalizados, usando um scanner de filme 

telecine na fase de pós-produção, em que o conteúdo pode ser editado, efeitos visuais 

podem ser adicionados e o processo de correção de cor pode ser realizada. Uma vez 

o filme completamente editado e digitalizado, é transferido para uma cor negativa 

original. Este original negativo colorido serve de base para o processo de duplicação 

do filme. (Chang et. al, 2003) Um diagrama do processo completo é apresentado na 

página seguinte: 
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Ilustração 14 - Processo de produção para exibição de imagens. (Adaptado a partir de: Chang [et al.], 2003, p.14) 

Ao analisar os diferentes conceitos de cadeia de valor dos vários autores descritos 

nesta investigação ir-se-á aprofundar o conceito de cadeia de valor apresentado por 

Chang et. all, 2003, bem como a atual cadeia de valor da distribuição cinematográfica 

(ilustração 14), por se tratar do elo da cadeia de valor mais importante para este 

estudo e também delineando as limitações da investigação em que interessa dar mais 

ênfase ao processo da distribuição cinematográfica. 
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4.3.4.3. A CADEIA DE VALOR E A TRANSIÇÃO PARA O CINEMA DIGITAL 

Qualquer cadeia de produção de cinema, seja 35 mm ou digital, é constituída por 

quatro elos principais: o produtor, o pós-produtor, o distribuidor e o exibidor. Ver-se-á, 

mais tarde que esta cadeia básica pode ser subdividida em elos intermediários e que 

também pode variar de acordo com a tecnologia utilizada e o tipo de material (Ribés, 

2007). 

 

Ilustração 15 - Mudanças progressivas na cadeia de valor da produção e distribuição de filmes com a transição para um processo 
totalmente digital. (Adaptado a partir de: Ribés, 2007, p.56) 

A primeira coluna representa a cadeia de valor do cinema em formato analógico, 35 

mm. Esta cadeia é raramente usada num cinema moderno, pois não existe a 

possibilidade de tirar partido de ferramentas digitais intermediárias de qualquer tipo. 

Por exemplo, a edição é realizada fisicamente (por corte e colagem de pedaços de 

filme 35 mm em conjunto) (Ribés, 2007). 
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A segunda cadeia é a mais comummente utilizada hoje em dia: a filmagem e a 

projeção em 35 mm são analógicas, mas a maioria dos passos intermediários de pós- 

-processamento são obtidos utilizando as ferramentas digitais. Etapas de digitalização 

e impressão são, portanto, as ligações entre o mundo digital e o analógico. 

A terceira coluna representa a curto e médio prazo a cadeia do cinema digital, uma 

vez que será implantado inicialmente, filmar será o único processo analógico restante 

na cadeia e uma vez que o filme positivo é verificado, cada passo será digital até ao 

ecrã, tornando o processo de impressão obsoleto.  

Note-se que o processo de masterização será transformado num processo de criação 

DCP. Esta criação DCP irá incluir a codificação de arquivo JPEG2000, criptografia de 

múltiplas camadas (imagem, áudio e legendas) arquivadas em MXF para o DCP final. 

A cadeia de cinema apresentada, no lado direito efetivamente ocorrerá apenas quando 

o cinema digital estiver em vigor, ou seja, quando a maioria dos exibidores utilizar 

projetores digitais nas suas instalações e também quando os filmes forem filmados em 

suporte digital. Nesta fase, nem a digitalização, nem os processos de impressão serão 

necessários. A revolução da projeção digital está a evoluir para atender à qualidade da 

imagem analógica, mas terá também de cumprir outras especificações tecnológicas 

como robustez em condições agressivas (chuva, poeira, vento e uma faixa de 

temperatura elevada), longa duração, fontes de alimentação, capacidade de 

armazenamento e transporte acessível (Idem). 

A relação do produtor e do pós-produtor será positiva. Como todo o processo de pós-  

-produção está a ser simplificado, os produtores (e mais importante, os pequenos 

produtores) poderão perceber cada vez mais a pós-produção como um passo 

intermediário entre eles e a cópia final, em vez de um longo processo de “cadeia de 

dentro da cadeia”. Reduzindo a complexidade da cadeia de pós-produção diminuem 

os custos, e também poderá ter um impacto adicional em relação a 35 mm. Desta 

forma, os produtores e os exibidores poderão ter um contacto mais fácil e direto, 

especialmente para filmes alternativos de baixo orçamento e por último, mas não 

menos importante de conteúdos alternativos, (concertos ao vivo, desportos, entre 

outros). Em alguns casos, isso pode permitir aos produtores e exibidores ignorarem o 

distribuidor intermediário. 
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Como o modelo de cinema europeu é muito mais fragmentado e heterogéneo do que o 

modelo americano, a relação do distribuidor e do produtor, pode variar de muitas 

formas, dependendo do país de produção, subsídios e orçamento. 

Como se pode verificar pelo exposto, a cadeia de valor do cinema vai mudar um pouco 

durante a transição para o cinema digital. Estas mudanças vão ser limitadas, afetando 

cada elo individualmente - por exemplo, os exibidores vão ter que mudar o 

equipamento, os pós-produtores vão ter de se adaptar aos processos internos - e na 

globalidade, isto é, afetam a cadeia como um todo. No entanto, as mudanças globais 

não serão dramáticas. Conforme foi descrito, apenas alguns elos (ou até mesmo 

processos no âmbito das ações dos elos) serão adicionadas ou removidas (Ibidem). 

 
Ilustração 16 - Princípios da cadeia de valor do cinema digital. (Adaptado a partir de: D’Alessio, 2009, p.2) 

Entretanto, Sasaki (2008) considera que o cinema digital veio mudar a arte 

cinematográfica e alterar a cadeia de valor. No processo em que se está a expandir a 

definição de "Cinema Digital" – conduz à formulação de novas questões e desafios 

que levam a novas oportunidades. O cinema digital também está a afetar alguns 

setores adjacentes de forma por vezes surpreendente. 
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Ilustração 17 - Cadeia de valor do cinema digital. (Adaptado a partir de: Sasaki, 2008) 

Para Wastyn (2005a), a cadeia de valor da projeção digital é dividida em quatro elos, 

pré-produção, produção, pós-produção e distribuição. A filmagem e a pré-visualização 

são efetuadas em formato digital, bem como, todas operações até à exibição, incluindo 

a distribuição em DVD. 

 

Ilustração 18 - Cadeia de valor da projeção do cinema digital. (Adaptado a partir de: Wastyn, 2005a, p.4) 
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A ilustração seguinte, através de uma forma iconográfica faz um estudo comparativo 

entre as cadeias de valor do cinema analógico e do digital de forma acessível e 

sucinta. 

 

Ilustração 19 - Cadeia de valor do cinema digital. (Adaptado a partir de: Wastyn, 2005b, p.2) 

Da mesma forma Castro (2008) apresenta duas ilustrações representativas da cadeia 

de valor do cinema tradicional ou analógico e do cinema digital. A primeira resume-se 

a três elos fundamentais, a produção de conteúdo, a distribuição e a exibição e 

consumo. Sendo o primeiro elo subdivido em criação e produção e o segundo em 

produção de cópias e logística da película. 

 

Ilustração 20 - Cadeia de valor do cinema tradicional. (Adaptado a partir de: Castro, 2008, p.26) 

A distribuição digital divide-se em dois negócios distintos: “a comercialização dos 

filmes e a administração da infraestrutura da transmissão dos filmes em formato 

digital”. Nesta nova configuração da cadeia de valor da distribuição, o primeiro negócio 

está relacionado com o fornecimento ou a comercialização dos filmes ou com os 

pacotes de filmes, que já fazem parte da distribuição tradicional. O segundo está 
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ligado à administração da infraestrutura de transmissão dos filmes, em formato digital, 

até as salas de exibição e outras “janelas” de exibição (Idem). 

 
Ilustração 21 - Cadeia de valor do cinema digital. (Adaptado a partir de: Castro, 2008, p.27)  

A tendência é que o papel das distribuidoras tradicionais se limite ao de fornecedor de 

conteúdo, reduzindo o seu poder sobre a cadeia e abrindo espaço para novas 

entradas no segundo negócio, muito provavelmente empresas do setor de 

telecomunicações, cuja especialidade é a transmissão de dados e que já dispõem das 

estruturas necessária para a distribuição de sinais digitais (Ibidem). 

Portanto, a maneira mais fácil de resumir os resultados da pesquisa é atualizar o 

diagrama da cadeia de valor da distribuição de entretenimento com as principais 

conclusões. Para a maior parte dos elementos constantes na cadeia permanecerá 

intacta (Chang [et al.], 2003). 
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Ilustração 22 - Nova cadeia de valor da distribuição cinematográfica. (Adaptado a partir de: Chang [et al.], 2003, p.60) 

Ao desmontar os elos da cadeia de valor de Chang [et al.] (2003), acima referida, 

verifica-se que quando se dá a passagem para o digital, existe uma série de 

atualizações a executar. Primeiramente, no que diz respeito à produção 

cinematográfica, o filme é produzido através de equipamento digital, em seguida, os 

conteúdos são enviados digitalmente por via satélite para os distribuidores, que 

posteriormente os remetem para as salas de cinema digitais através dos fixed media2, 

estes por fim utilizam projetores digitais para que o filme se encontre disponível para 

os consumidores. 

                                            
2
Fixed Media - Armazenamento em massas, em que o material que contém os dados é uma parte 

permanente do dispositivo. 
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Após a exibição dos filmes nas salas de cinema, os distribuidores obtêm a autorização 

de poderem comercializar o filme para as lojas de retalho (onde posteriormente irão 

vender ou alugar os DVD’s); os Video on Demand (VoD) online e transferências com 

um crescimento mínimo, (que através do movie link3
, que por intermédio do ISP-DSL 

ou dos cabos de banda larga possam passar para as televisões, computadores e 

outros dispositivos sem fios); as companhias de cabo (TV cabo, VoD cabo), (que por 

meio dos cabos de banda larga serão igualmente enviados para as televisões, 

computadores e outros dispositivos sem fios, irá ter uma consolidação com o produtor 

de programas digitais de cabo); a televisão por satélite (em que estagnará e passará 

os conteúdos via satélite); os distribuidores juntamente com os produtores de 

programas digitais para televisão em estúdio (transportam via satélite os conteúdos 

para as redes de televisão, em que estas infraestruturas da televisão de alta definição 

enviam para as estações locais, para que estas finalmente possam ser enviadas para 

as televisões, computadores e outros dispositivos sem fios).  

Em ultima análise, os estúdios dominantes têm participações nos elos da nova cadeia 

de valor da distribuição digital, sendo eles: produtor de cinema (estúdio); produtor de 

programas de cabo e produtor de programas de televisão (estúdio) tudo em conteúdos 

digitais, devido à criação da Digital Cinema Initiatives (DCI) (Idem). 

Os autores acrescentam um novo elo na nova cadeia de valor da distribuição 

cinematográfica, os fornecedores de conteúdos alternativos, pois com a transformação 

para a tecnologia digital irão existir muitos mais conteúdos do que aqueles que 

existem atualmente, devido às vantagens que o cinema digital oferece à indústria. 

Estes conteúdos irão ser transportados por intermediários de rede e aluguer que 

posteriormente irão ser enviados de modo digital, via satélite para as salas de cinema, 

que passarão a ter a vantagem de obter mais conteúdos. Por fim, segue-se a mesma 

lógica referida para a produção cinematográfica digital.  

Os fornecedores de conteúdos alternativos, irão beneficiar do lucro das lojas de 

retalho, pois como se irão produzir mais materiais, mais conteúdos se poderão vender 

e ainda com o proveito inerente à capacidade da rede ficar mais ampla, pois as 

                                            
3
Movie Link - foi baseado na web num vídeo on demand (VoD) e venda eletrónica (EST) de serviços que 

oferecem filmes, programas de TV e outros vídeos para aluguer ou compra. 
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companhias de telefones locais irão passar a utilizar um padrão de pelo menos 2,5G 

ou 3G (Ibidem). 

Pelo seu detalhe prosseguir-se-á na análise futura a privilegiar a estrutura de cadeia 

de valor de Chang [et al.], 2003 

4.3.4.4. CRIAÇÃO 

A criatividade é considerada um potencial inerente ao homem e a realização desse 

potencial, uma das suas necessidades. As potencialidades e os processos criativos 

não se restringem apenas à arte. As artes são vistas como uma área privilegiada da 

criação humana, onde ao indivíduo possui uma liberdade de ação em amplitude 

emocional e intelectual inexistente nos outros campos de atividade humana. O criar só 

pode ser visto num sentido global, como um agir integrado num viver humano. De 

facto, criar e viver interligam-se (Ostrower, 1997). 

Assim, a criatividade envolve a produção de produtos novos e úteis (Mumford, 2003). 

Também pode ser definida como o processo de produzir algo que é original e útil 

(Lubart e Mouchiroud, 2003). O que é criado pode aparecer em várias formas e não 

especificamente num assunto ou área (Meusburger, 2009). 

No que diz respeito às abordagens económicas, a criatividade encontra-se centrada 

em três aspetos, no impacto sobre o crescimento económico, nos métodos de criação 

de modelos de mercados para a criatividade e na maximização da criatividade 

económica (inovação) (Rubenson e Runco, 1992). 

No início do século XX, Joseph Schumpeter introduziu a teoria económica da 

destruição criativa, para descrever a maneira como as velhas formas de fazer as 

coisas são endogenamente destruídas e substituídas por novas maneiras. Alguns 

economistas vêm a criatividade como um elemento importante na recombinação de 

elementos para produzir novas tecnologias e produtos e, consequentemente, o 

crescimento económico. Portanto, a criatividade leva a que produtos criativos de 

capital estejam protegidos por leis de propriedade intelectual (Jones e Romer, 2010). 

Deste modo, a criatividade pode ser entendida como o produto de doações e 

investimentos ativos, em que os custos e benefícios da atividade criativa para o 

mercado determinam a fonte de criatividade. Esta abordagem tem sido criticada pelo 
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consumo de criatividade e pela forma que analisa o valor de futuras inovações 

(Rubenson e Runco, 1992). 

O ato criativo é visto por alguns como um excitador importante das economias 

modernas. Além disso, a classe criativa criou o denominado “3T do desenvolvimento 

económico: tecnologia, talento e tolerância", que também têm altas concentrações de 

profissionais criativos e tendem a ter um maior nível de desenvolvimento económico 

(Florida, 2002). 

Atualmente, a criatividade constitui a atividade principal de uma área global crescente 

das "indústrias criativas", que criam riqueza capital (geralmente não materiais) através 

da criação e exploração de propriedade intelectual ou através da prestação de 

serviços criativos. A força de trabalho profissional criativa está a tornar-se uma parte 

mais integral das economias das nações industrializadas (BOP Consulting, 2010). 

Profissões criativas incluem a escrita, arte, design, teatro, televisão, rádio, imagens em 

movimento. Uma vez que muitos profissionais criativos (atores e escritores, por 

exemplo) também trabalham em profissões secundárias, as estimativas de 

profissionais criativos tornam-se muitas vezes imprecisas (Idem). 

Sem dúvida que, na economia e gestão, a inovação é um catalisador para o 

crescimento. Neste sentido, as indústrias devem revolucionar incessantemente a 

estrutura económica interna, inovando com melhores ou mais eficazes processos e 

produtos, tais como a mudança da loja de artesanato para a fábrica. Além disso, os 

empresários procuram continuamente melhores formas de satisfazer a base de 

consumo com preços, durabilidade, serviços e melhoria da qualidade para o 

consumidor, que se concretiza na inovação com tecnologias avançadas e estratégias 

organizacionais (Shumpeter, 1953). 

Entretanto, para edificar a perceção da sustentabilidade, é necessário pormenorizar o 

núcleo da atividade, ou seja, a sede da criação de valor. As organizações avaliam as 

estratégias de sustentabilidade como sendo um estímulo para o investimento, 

avaliando sistematicamente a criação de valor – incluindo os intangíveis (BCG 2009). 

Portanto, como a sustentabilidade cria valor, está diretamente ligada a, como os 

recursos são geridos e explorados a nível da organização (Dalbø e Dalbø, 2011). 
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As estratégias e o desempenho competitivo da empresa dependem significativamente 

das capacidades e dos recursos organizacionais específicos. Nesse sentido, um 

recurso refere-se a um ativo de produção (tangível ou intangível) que uma organização 

possui, controla ou tem acesso a uma base semipermanente (Idem). 

Numa perspectiva de sustentabilidade, as vantagens competitivas criadas por 

diferentes formas de recursos variam de acordo com a estabilidade do ambiente de 

negócio (Ibidem). 

4.3.4.4.1. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Os direitos de propriedade intelectual (DPI) constituem um termo geral que abarca 

uma série de direitos: patentes, desenhos industriais, marcas, indicações geográficas 

e denominações de origem e direitos de autor (Fundação Serralves, 2008). 

Estes últimos são da maior relevância no que respeita às indústrias criativas, apesar 

de todas as questões da propriedade intelectual se aplicarem à economia criativa 

(Idem). 

Assim, os DPI apoiam o crescimento promovendo a inovação, através da oferta de um 

monopólio temporário para os criadores. Mas esses direitos também podem sufocar o 

crescimento, os custos de transação são altos e os direitos são fragmentados, o que 

os torna de difícil acesso (Hargreaves, 2011). 

Por outro lado, os direitos de propriedade intelectual têm vindo a assumir uma 

crescente importância no desenvolvimento das indústrias criativas em todo o mundo e 

constituem, hoje, uma importante ferramenta política para o estabelecimento e 

expansão da economia criativa. Os regimes de propriedade intelectual instituem os 

direitos legais que resultam da atividade intelectual no campo industrial, científico, 

literário e artístico. O seu objetivo é proteger os criadores e outros produtores de bens 

e serviços intelectuais ao assegurar-lhes direitos que não se aplicam ao objeto 

tangível, no qual a criação possa ser incorporada (Fundação Serralves, 2008). 

Uma das consequências dos DPI é o crescimento económico, pois com o registo de 

patente, por exemplo, as novas atividades intelectuais não podem ser copiadas pela 

concorrência. Noutras circunstâncias os criadores correriam esse risco, diminuindo-lhe 

os direitos económicos, levando ao desinteresse pela inovação. Esta é uma das 

razões da necessidade da existência dos DPI (Hargreaves, 2011). 
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É importante frisar que os direitos de propriedade intelectual são uma das ferramentas, 

senão a ferramenta, para recompensar e estimular a criatividade. Estão ligados a 

muitos ativos que fazem parte da herança cultural, mas que não podem ser marcados 

fisicamente como propriedade pessoal, como poderia ser, por exemplo, pinturas ou 

esculturas. Graças aos direitos de propriedade intelectual, autores e outros titulares de 

direitos podem lucrar com as suas contribuições criativas para a realização de 

produtos audiovisuais tangíveis e intangíveis (Angelopoulos, 2012). 

Desta forma, as indústrias que mais beneficiam com esta proteção são as “core 

industries”, as indústrias independentes, as indústrias parciais e as “non-dedicated” 

que complementam as “core industries”. Pelo que são protegidas as atividades por 

elas produzidas tais como filmes, vídeo, música, base de dados, DVD, incluindo a 

criação, distribuição, comunicação e exibição, consumo e venda de obras protegidas 

(Fundação Serralves, 2008). 

Assim, destaca-se a relação entre a criatividade e a proteção da propriedade 

intelectual, concretamente, os direitos de autor e os direitos conexos. É de extrema 

relevância que os empreendedores criativos, principalmente os que estão em fase de 

iniciação, tenham acesso direto ou indireto a apoio e conhecimento técnico específico, 

acesso a iniciativas de transferência de conhecimento e aconselhamento no que diz 

respeito à defesa da propriedade intelectual (Idem). 

Os direitos de autor e os direitos conexos são direitos de propriedade individual, que 

inicialmente pertencem a autores, artistas, intérpretes ou executantes, produtores de 

fonogramas e emissoras cujas obras ou objetos de direitos conexos são protegidas 

(WIPO, 2003). Servem essencialmente para detetar e perseguir eventuais violações, 

decidir se os usos específicos devem ser licenciados e em que termos, incluindo o 

pagamento, devem ser concedidas essas licenças (Idem). 

A titularidade do direito de autor pertence ao criador intelectual da obra e o mesmo 

direito é reconhecido independentemente do registo da obra. O titular dos direitos de 

autor de uma determinada obra pode proibir ou autorizar a sua reprodução em 

variadas formas, tais como, publicação gráfica ou CD; a sua representação pública, 

como peça ou trabalho musical; a sua transmissão, incluindo a rádio, televisão ou 

satélite e a sua tradução para outras línguas ou adaptação (Fundação Serralves, 

2008). 
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No entanto, dado que os direitos de propriedade intelectual honram a criatividade das 

pessoas, surge a questão de quanto tempo depois da morte do autor a sua 

criatividade deve ser protegida (Angelopoulos, 2012). Em Portugal, assim como nos 

restantes países da União Europeia e nos EUA, o período de proteção do direito de 

autor vigora durante a sua vida e perdura por 70 anos após a sua morte. No caso do 

se autor tratar de uma pessoa coletiva, o período de protecção vigora até 70 anos 

após a data da primeira publicação ou divulgação lícitas (Working Group on Audience 

Participation, 2011). 

A tecnologia digital é, provavelmente, a tecnologia mais importante e transformadora 

da atualidade. Porque a tecnologia digital é, fundamentalmente uma tecnologia de 

informação e comunicação (TIC’s), é no seu seio que se encontram os direitos de 

propriedade intelectual. Não só uso e adoção das TIC’s esteve entre os mais fortes 

drivers de crescimento, mas impeliu conteúdo e tecnologia de comunicação para 

novas utilizações. Assim, o digital trouxe para as empresas a oportunidade de se 

expandirem não só localmente, mas também nacional e internacionalmente, com um 

custo relativamente baixo, atingindo clientes anteriormente inacessíveis. Estes já são 

mercados globais sem precedentes (Hargreaves, 2011). 

Assim, a tecnologia digital apresenta novos problemas e desafios para os proprietários 

de direito. No que se refere ao respeito dos seus direitos, a criptografia em especial e 

sistemas de acesso condicional são meios pelos quais os proprietários de direito 

podem limitar o acesso e o uso de atividades para os clientes que estão dispostos a 

aceitar determinadas obrigações incluindo o pagamento. Uma das questões-chave em 

matéria de gestão de direitos em ambiente digital é a monitorização automatizada e 

registo da utilização das obras. Para funcionar com a facilidade e velocidade que são 

as principais características do bom funcionamento das redes digitais, é importante 

que sempre que uma obra ou um objeto de direitos conexos é solicitado e transmitido 

pela rede, o uso deve ser registado juntamente com todas as informações necessárias 

para garantir que o pagamento acordado possa ser transferido para o proprietário de 

direito adequado. É crucial, no entanto, que tal informação não seja removida ou 

distorcida, porque nesse caso os proprietários de direito não seriam remunerados 

(WIPO, 2003). 

No que respeita às obras audiovisuais, o licenciamento pode ser efetuado diretamente 

através de um “balcão único” (o produtor). Este enquadramento destinado a facilitar o 
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licenciamento coletivo de direitos poderá ser especialmente importante para 

determinados aspetos como, por exemplo, a cedência dos direitos relativos à música 

incorporada na obra audiovisual (Working Group on Audience Participation, 2011). 

Por esse motivo, afirma-se que a gestão coletiva dos direitos é uma necessidade 

indispensável no ambiente digital. Os produtores de produtos multimédia se 

distribuírem em CD-ROM ou via internet os seus produtos, os consumidores para 

acederem precisam de licença de uso para cada um dos subprodutos. Uma possível 

solução deste problema é o que tem sido denominado de "balcão único", uma gestão 

coletiva coordenada de todos os direitos, estabelecidos numa base global. (WIPO, 

2003) Os proprietários dos direitos em longas-metragens, para mencionar apenas um 

exemplo, exercem os direitos para os vários usos dos seus filmes (como cinema, 

vídeo, cabo, televisão) de forma cuidadosamente planeada, correspondente ao 

potencial económico e ao sucesso de cada trabalho (Idem). 

Enquanto isso, têm sido distribuídos filmes via online e, como era de esperar, estes 

são principalmente oferecidos sem o consentimento dos titulares dos direitos de autor. 

Além disso, são oferecidos em neutralização de medidas tecnológicas de proteção de 

direitos de autor. Nesse sentido, fornecer filmes online evoca questões jurídicas, 

familiares ou novas. Os problemas jurídicos relacionados com os serviços de filmes 

online, no entanto, são de uma natureza verdadeiramente global (Nikoltchev, 2005a). 

Desta forma, quantificar as perdas económicas de direitos de autor para as indústrias, 

como resultado da pirataria na internet é extremamente difícil. Por exemplo, um 

utilizador da internet pode transferir via online e de forma ilegal, material sujeito a 

direitos de autor, tais como uma cópia digital ilegal de uma longa-metragem. Como se 

pode aceder a sites da internet em todos os países do mundo e com a finalidade de 

evitar o acesso não autorizado de material protegido por direitos de autor, cada site 

deve ter o seu conteúdo protegido. De modo a tornar eficaz este ato, todos os países 

devem não só concordar com as mesmas leis de direitos de autor online (o objetivo da 

WIPO "Tratados de Internet"), mas também cooperar plenamente na aplicação dessas 

leis (Johnson e Walworth, 2003). 

A duração do prazo de proteção de direitos de autor determina quanto tempo o uso de 

um trabalho audiovisual original requer licenciamento. Uma vez que entra em domínio 

público, a obra ou partes dela podem ser digitalizadas, reproduzidas ou tornadas 

disponíveis por todos e para todos os que a usam sem pagamento algum. Um trabalho 
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protegido por direitos de autor pode contribuir para o bem-estar económico dos 

titulares de direitos e dos seus herdeiros (Angelopoulos, 2012). 

Além disso, as variáveis múltiplas atualmente envolvidas na determinação da duração 

da proteção fornecem outra fonte de complexidade. O conjunto de direitos que 

convergem em torno de produções cinematográficas permite que para um único filme 

ser diagnosticado com precisão com total domínio público, todos os direitos 

pertinentes devem ser corretamente identificados e os seus termos de proteção 

individualmente determinados. Os utilizadores acostumados a pensar em filmes como 

obras de arte ao invés de produtos de informação, incorporando uma mistura de 

diferentes direitos, devem reajustar para uma mentalidade mais consciente de 

copyright (Idem). 

Em consequência desta harmonização, todos os Estados-Membros consideram agora 

que o realizador principal de um filme é um dos seus autores. No entanto, a legislação 

comunitária não permitiu a harmonização total do conceito de autoria de obras 

cinematográficas ou audiovisuais. Subsistem ainda diferenças de pormenor no que se 

refere à questão de saber quem, além do realizador principal e de entre o grupo de 

pessoas que participa na elaboração do filme, pode ser considerado coautor dessas 

obras. Os autores não recebem, por norma, uma remuneração “por utilização” para as 

principais utilizações do seu trabalho, como por exemplo a exibição de filmes ou a 

venda de DVD. De modo idêntico, a maioria dos Estados-Membros não prevê um 

enquadramento para os autores de obras audiovisuais receberem um pagamento “por 

utilização” para a exploração online das suas obras (Working Group on Audience 

Participation, 2011). 

Do mesmo modo, o progressivo desenvolvimento tecnológico de fonogramas, em 

grande parte, através da rápida proliferação do digital e da internet, resultou em 

apelos, para melhor e maior proteção para o conteúdo produzido, bem como apelos 

contra a retransmissão dos seus programas por organizações similares. Em resposta, 

foi sugerido, quer pela indústria dos media quer por grupos de proteção dos 

consumidores, que o atual modelo de negócio das indústrias de gravação, filme e 

transmissão e que requer um maior controlo dos conteúdos e soluções legais, está 

desenquadrado da realidade no que se refere à natureza e uso da internet e das 

tecnologias digitais (Fundação Serralves, 2008). 
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Assim, é possível cometer-se infração de direitos de propriedade intelectual de muitas 

maneiras, filmagens dos filmes dentro das salas de cinema e distribuí-los online é um 

exemplo. No mesmo sentido, a violação pode ser feita com materiais roubados, como 

por exemplo, jogos, filmes e músicas através de servidores que os distribuem online 

(Lenthe, 2011). 

Em relação distribuição cinematográfica, a internacionalização das obras portuguesas 

é dificultada pela não compatibilização com os standards da distribuição internacional. 

A este propósito, administradores da Yellow Films (produtora audiovisual sediada no 

Porto) afirmaram que as produtoras portuguesas têm bastantes dificuldades em 

internacionalizar qualquer um dos seus filmes porque em Portugal não são 

salvaguardados os direitos integrais da sua obra, mesmo em termos de duração, e “a 

distribuição internacional exige ao produtor a detenção da totalidade da cadeia de 

direitos” (Fundação Serralves, 2008). 

Grande parte dos trabalhos criativos protegidos pelos direitos de autor requer 

distribuição em massa, comunicação e investimento financeiro para a sua divulgação 

(publicações, gravações sonoras e filmes). Deste modo, os criadores muitas vezes, 

vendem ou licenciam os direitos de autor das suas obras a particulares ou empresas 

melhor posicionadas no mercado, em troca de pagamento (Idem). 

Portanto, o prazo de proteção, convencionalmente entendido como um dos aspetos 

mais simples da lei de direitos de autor, esconde uma infinidade de artimanhas nos 

seus detalhes. O utilizador interessado em fazer uso livre de um filme deve estar 

ciente das armadilhas que o esperam (Angelopoulos, 2012). 

Por todas as razões expostas, pode afirmar-se que existem vários crimes cibernéticos 

a ocorrer em todo o mundo. Para aplicação da lei é muito importante saber como 

atuam os piratas digitais e quais as semelhanças que podem ser encontradas em 

vários casos, com o objetivo de se construir uma forma eficiente de combater as 

violações dos DPI (Lenthe, 2011). 

4.3.4.5. PRODUÇÃO 

O "produtor" é o detentor dos direitos do filme. É muitas vezes o criador do filme ou a 

produtora que compra os direitos do filme (Ribés, 2007). 
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O produtor interage com a cadeia de pós-produção, tanto para criar o filme 

conceptualmente (edição, composição, efeitos especiais e colorimetria) como 

fisicamente (digitalização de transferência, filme, armazenamento e masterização), 

pelo que a relação entre o produtor e o pós-produtor é múltipla e complexa (Idem). 

A produção de um filme é um esforço colaborativo que envolve os talentos de variadas 

pessoas e ainda o uso de ferramentas e equipamentos complexos. Num filme de 

ficção, o guionista estabelece a trama e a ação, criando um modelo detalhado de toda 

a história. Durante a produção, o diretor de produção trabalha com os atores, com o 

cineasta, com o diretor de fotografia e com o técnico de som para capturar em vídeo o 

material que irá moldar a história. A produção de um filme é um processo interativo 

que envolve muitas pessoas (Halliday, 1993). 

Assim, um produtor é alguém que tem uma ideia, idealiza-a e convence as outras 

partes a participar desse projeto. Os produtores são os administradores criativos, que 

funcionam como ligação entre os executivos, os gerentes, os investidores ou 

distribuidores que financiam a produção e os atores. As produções podem exigir 

grandes somas de dinheiro obtidas através de empréstimos bancários, doações, 

capital de risco e apoios governamentais ou empresariais. Assim, os produtores 

possuem preocupações financeiras. As produções também exigem uma grande dose 

de planeamento logístico e de administração. Os artistas criativos raramente têm 

tempo ou disposição para lidar com muitas das tarefas administrativas, tais como 

financiamento, orçamento, programação e gestão da produção global (Kindem e 

Musburger, 2009). 

Os produtores tentam criar produtos de alta qualidade da forma mais eficiente possível 

e sabem como transformar ideias desagradáveis ou extravagantes em material viável 

e conceitos negociáveis. Entendem as diversas necessidades dos criativos, dos 

executivos, dos investidores, dos compradores de produtos e das audiências. Por 

outro lado, delineiam uma linha ténue entre a necessidade de talento criativo para a 

expressão artística e a necessidade de fornecer retornos concretos sobre os 

investimentos de produção. Os bons produtores devem tomar decisões eficazes. A 

capacidade de um produtor para entender e trabalhar com muitas pessoas diferentes é 

constantemente testada em todo o processo de produção. Em última análise, o 

produtor assume a responsabilidade pela conclusão com êxito do projeto. Se a 

produção não cumpre o calendário ou fica acima do orçamento, ou seja, além das 
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diretrizes iniciais em termos de tempo de produção ou de dinheiro, é o produtor que 

deve intervir e decidir a forma de superar estes obstáculos. Estas decisões podem ser 

extremamente difíceis. Da mesma forma, se aparecer um problema com um ator ou 

com um membro da equipa, incontrolável e perturbador, o produtor ou o realizador 

devem tentar resolver o litígio da forma mais conveniente (Idem). 

Uma situação que preocupou profundamente os produtores foi o aparecimento da 

televisão que levou a que as massas deixassem de frequentar as salas de cinema e 

consequentemente levou a uma diminuição na produção cinematográfica. Por esta 

razão, os estúdios de Hollywood foram os que mais sofreram e tentaram recuperar o 

público com a oferta de filmes grandiosos, superproduções, exibidos com projeções e 

sonorizações nunca antes vistas. Contudo, o pragmatismo dos investidores soou mais 

alto e procurou-se os ajustes necessários para a convivência entre os dois veículos, o 

cinema e a televisão. Neste sentido, a experiência institucional da sociedade norte-

americana foi uma grande aliada do ajuste. Em 1949, o supremo tribunal norte-            

-americano, proibiu que os estúdios fossem proprietários das salas de cinema, 

forçando-os a vendê-las. A decisão modificou toda a estrutura da indústria e criou uma 

qualificação definitiva em que o produtor de filmes gere o produto a ser exibido e o 

exibidor abre as suas salas para a exibição (Luca, 2009). 

Assim, aos poucos os estúdios de cinema passaram a ser os produtores dos 

conteúdos a serem exibidos nas emissoras de televisão, fazendo surgir algumas 

práticas que, até hoje, são adotadas (Idem). 

A equipa de produção pode ser organizada hierarquicamente ou cooperativamente. 

Numa situação hierárquica, os comandos de fluxo descendente vão desde o produtor 

até ao realizador e ainda para o resto da equipa criativa ou equipa de produção. Numa 

produção cooperativa organizada, cada membro da equipa de produção tem a mesma 

autoridade e controlo e as decisões são tomadas coletivamente. A maioria das 

situações de produção combina aspetos tanto do modelo hierárquico como do modelo 

de cooperação, embora a primeira abordagem seja claramente dominante no mundo 

comercial. A produção raramente é um processo puramente democrático, mas é 

quase sempre um processo coletivo que requer o apoio e a cooperação de um grande 

número de pessoas. Os membros de qualquer equipa de produção de media 

geralmente podem ser divididos em dois grupos distintos: a equipa criativa e a equipa 
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técnica. Esta divisão básica é frequentemente utilizada para fins orçamentais (Kindem 

e Musburger, 2009).  

Os custos de produção incidem sobre três etapas a de pré-produção, a de direção de 

fotografia e a de pós-produção. As economias de escala são difíceis de obter porque 

os procedimentos de produção variam significativamente de filme para filme. Estes 

custos têm aumentado continuamente ao longo dos últimos 20 anos, apesar dos 

avanços tecnológicos criarem produções muito eficientes. Os aumentos acentuados 

dos custos de produção e de comercialização praticamente eliminaram as margens de 

lucro para os estúdios a partir dos lançamentos dos filmes. No entanto, esta erosão de 

lucro é equilibrada pela capacidade dos estúdios de relançarem os conteúdos, em 

múltiplos formatos de distribuição, consagrados na estrutura da distribuição do 

lançamento dos filmes (Chang [et al.], 2003). 

Cada um dos elos da cadeia de valor de produção de cinema sofre com os diferentes 

impactos da adoção da tecnologia digital (Castro, 2008). 

A produção digital comparativamente com a produção analógica traz significativas 

vantagens, particularmente em termos de custos e de flexibilidade. Na produção digital 

os custos são muito menores que o custo da película (Ferreira e Pereira, 2002).  

No que respeita à flexibilidade, esta possui uma melhoria muito significativa devido ao 

aparecimento das câmaras de filmar digitais, “que possibilitam a captação de imagens 

com padrão de qualidade semelhante à gravação em película, a um custo muito mais 

baixo” (Castro, 2008).  

Outro dos benefícios da produção digital é a possibilidade de se poder acompanhar as 

imagens em tempo real, reduzindo as margens de erro e a necessidade de repetições 

de gravações, além da edição ser muito mais simples e rápida. (Ferreira e Pereira, 

2002). A forte redução dos custos de produção, com o uso da tecnologia digital, 

permite uma grande ampliação da base de produtores independentes, seja na 

produção tradicional, seja no uso de formas alternativas de produção (Idem). 

Assim, cada um dos elos da cadeia de valor de produção de cinema sofre com os 

diferentes impactos da adoção da tecnologia digital (Castro, 2008). 

Para a produção, a era digital traz benefícios inegáveis. O cinema digital terá melhor 

qualidade de imagem relativamente à de 35 mm, qualidade esta, que não é alterada 
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ao longo do tempo. Os cineastas verão o cinema digital como uma melhoria (Ribés, 

2007). 

A produção de vídeo digital é muito mais barata do que a produção em película como 

já foi referido. Os equipamentos e softwares ficam mais acessíveis, permitindo que os 

filmes se produzem com poucos recursos tanto para os produtores como para os 

realizadores e inclusive distribuí-los via internet. Esta proposta permite levar o filme a 

centenas de milhares de consumidores que não teriam oportunidade de chegar até ao 

produto em salas de cinema convencionais (Arouxa [et al.], 2011). 

Finalmente o conteúdo, que anteriormente tinha um número muito escasso de cópias 

(às vezes apenas uma única cópia), como arquivos ou documentários, também irá 

aumentar a sua audiência, pois vão ter a oportunidade de ser mostrados 

simultaneamente em lugares diferentes, sem risco de alterar ou danificar a cópia 

(Ribés, 2007). 

Com o desenvolvimento das câmaras de alta definição (HD), que possibilitam a 

captação de imagens com padrão de qualidade semelhante a gravação em película a 

um custo muito mais baixo, o padrão digital vai também ser incluído no elo da 

produção (Castro, 2008). 

Os filmes gravados em maiores taxas de frame por segundo são possíveis, graças à 

melhoria das câmaras digitais. Para o futuro próximo, isto deve ser pensado como a 

versão de "70 mm" do cinema digital. O núcleo da DCI compatível com o cinema 

digital permanecerá inalterado por algum tempo (Karagosian, 2011a). 

Em suma, a forte redução dos custos de produção, com o uso da tecnologia digital, 

permite uma grande ampliação da base de produtores independentes, seja da 

produção tradicional, seja no uso de formas alternativas de produção. Além disto, a 

internet abre um espaço quase ilimitado de marketing global e de exibição alternativa 

(Anderson, 2006). 

4.3.4.6. PÓS-PRODUÇÃO 

4.3.4.6.1. ENQUADRAMENTO DA PÓS-PRODUÇÃO 

O termo "pós-produção" refere-se a uma multiplicidade de processos intermediários, 

por exemplo, transferências para a película, digitalização, edição, efeitos especiais, 
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realizadas por muitos reprodutores diferentes, tais como laboratórios e casas de pós-

produção (Ribés, 2007). 

Assim, a pós-produção engloba tanto a expressão criativa como os detalhes técnicos 

do cinema. Para além disso, a produção e a entrega dos processos estão a passar por 

mudanças tecnológicas dramáticas ao longo dos últimos 20 anos. Independentemente 

da tecnologia ou da terminologia, a pós-produção geralmente não começa "após a 

produção", mas com mais precisão é concomitante com a produção. Normal e 

tradicionalmente, a pós-produção engloba o processo de preparação, edição, e 

"acabamento", tanto da imagem como do som, bem como a criação dos elementos 

intermédios e finais necessários para a distribuição (Swartz, 2005). 

Sobretudo durante a pós-produção tradicional, o realizador trabalha com o editor, 

editor de som, compositor, entre outras pessoas especializadas para moldar as 

imagens e o som numa narrativa cinematográfica, através da utilização de máquinas 

de edição, misturadores e equipamentos de efeitos especiais, para conseguir realizar 

o filme (Halliday, 1993). 

Entretanto, quando a filmagem está concluída, da produção move-se para o estágio 

final, a pós-produção. Então, a pós-produção começa após as imagens visuais e os 

sons serem gravados. Os possíveis pontos de edição podem ser determinados 

durante a etapa de pré-visualização, quando as imagens gravadas e os sons são 

inicialmente visualizados. Entretanto, as imagens e os sons de acompanhamento são 

examinados e re-examinados para encontrar pontos exatos para editar. As bandas 

sonoras são gravadas separadamente e tanto podem ser adicionadas em simultâneo 

como posteriormente à edição das imagens. A etapa de pós-produção une os 

elementos de áudio e visual da etapa de produção e suaviza todas as arestas. Os 

elementos devem ser devidamente equilibrados e controlados. Assim, sofisticados 

dispositivos analógicos e digitais ajudam os editores e os técnicos especialistas a criar 

o som e a imagem na sua forma final. Na pós-produção de áudio, a ênfase é colocada 

sobre a escolha do melhor som e da combinação das várias faixas para uma ou, no 

caso de stereo, para duas faixas finais (Kindem e Musburger, 2009). 

No que diz respeito ao processo de funcionamento da etapa de pós-produção, este é 

normalmente supervisionado por um grupo de profissionais especializados, tanto do 

estúdio como da entidade da produção ou mesmo do próprio filme. A hierarquia da 

gestão estende-se desde o estúdio ou da produtora de pós-produção, através da linha 
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de produtores, produtores associados, supervisores de pós-produção, coordenadores 

de pós-produção, editores, assistentes de edição e as várias pessoas associadas com 

a "comunidade de fornecedores" de laboratório e de som. A complexidade do 

processo de pós-produção é pouco compreendida em conjuntos mais executivos dos 

estúdios e por muitos produtores e gestores de produção, que são responsáveis por 

criar horários de pós-produção e orçamentos e, por vezes, têm pouco conhecimento 

das complexidades e nuances do processo. A pressão para reduzir os custos e o 

tempo de um filme, muitas vezes pode resultar na compressão da pós-produção 

(Swartz, 2005). 

Além disso, o domínio de uma etapa do processo de pós-produção requer 

necessariamente algum conhecimento de todas as outras fases. Um realizador ou 

escritor não pode visualizar as possibilidades para a gravação de uma cena em 

particular sem ter alguma consciência de como as imagens podem ser combinadas 

durante a edição (Kindem e Musburger, 2009). 

Relativamente ao funcionamento do processo de pós-produção analógico, a parte do 

filme gravada durante cada dia de produção é entregue no laboratório de cinema, 

onde é processado durante a noite ou no dia seguinte. Os dailies informam o processo 

de filmagem, permitindo que as várias disciplinas envolvidas na produção de filmes 

avaliem o progresso de um filme, comummente referido como o workpicture. O 

negativo é processado, dividido ou separado em laboratório para negativos "A" e "B". 

O negativo "A", inclui o que o realizador deseja ter impresso para visualização e 

edição. Este pede para que circulem após marcadas de "Bom", sobre o relatório de 

câmara que é entregue com o filme para o laboratório. O negativo "B" é guardado no 

laboratório, para o caso do realizador ou do editor posteriormente desejarem ver um 

outtake impresso (Swartz, 2005). 

Entretanto, a comunidade digital, com as suas poderosas ferramentas e imagens por 

eles produzidas, começaram a redefinir o mundo do ótico e dos efeitos visuais. Como 

o fluxo de trabalho da transição do eletrónico para o digital que tirou lugar ao som, à 

edição de imagens e à pós-produção de televisão e do cinema, os processos 

fotoquímico, ótico e de efeitos visuais começaram rapidamente a ficar anacrónicos. 

Uma das tarefas mais difíceis neste novo fluxo de trabalho digital é a contabilidade de 

efeitos visuais. Invariavelmente, é irónico que o fluxo de trabalho de efeitos visuais que 

deu origem a este novo fluxo de trabalho da pós-produção digital, tenha dificuldades 
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em integrar-se dentro dela. Isto é, porque o fluxo de trabalho dos efeitos visuais 

digitais foi criado com a saída do filme como seu alvo e cortado na saída do filme em 

negativo como o seu método. Com uma gestão de fluxo de trabalho de pós-produção 

digital completa, a calibração dos digitalizadores, os monitores e a cor tornam-se 

críticos. Além disso, encontrar métodos eficientes de inserção, emitido em drives de 

computador ou fitas de dados, o filme para as verificações, através da internet, e em 

diferentes formatos de arquivo a partir de outros dados, fez com que o processo de 

integração fosse desafiador. Atualmente estão a ser construídos ambientes próprios 

para simular cinemas, com ecrãs de grande formato e projeção digital, de modo a que 

a “alma” do filme possa ser tida em consideração durante o tempo. As ferramentas 

estão também a evoluir com softwares baseados em dispositivos de correção de cor 

mais poderosos. O processo complexo de modelagem da película para o digital, para 

que as imagens vistas no ambiente digital possam ser entregues em filme, tornou-se o 

ponto fulcral que diferencia os competidores dentro da empresa de serviços. Um 

processo de gestão que responde por diferentes dispositivos de exibição e diferentes 

meios de comunicação, precisa simular a aparência da imagem nestes ambientes 

distintos num objetivo chave para a criação de cinema e distribuição digital. O cinema 

digital simplesmente não é possível sem a garantia da gestão de cores. O fluxo de 

trabalho da pós-produção digital deve incluir processos pelos quais as imagens 

destinadas ao cinema, cinema digital e distribuição de vídeo doméstico possam ter 

garantia de que eles serão exibidos corretamente (Idem). 

As aplicações da tecnologia digital na pós-produção começaram no final de 1970 na 

forma de novas ferramentas de processamento do sinal digital. Os efeitos de vídeo 

digital, DVE, foram introduzidos pela NEC Corporation. Estas primeiras ferramentas 

digitais levaram a que imagens analógicas fossem digitalizadas para redimensionar 

uma imagem dentro de outra (picture in picture) e mover uma imagem para fora do 

ecrã. Em 1989, aconteceu a primeira prática de sistemas digitais de edição. Naquele 

ano, a Associação Nacional de Emissoras Convenção e Exibições (NAB), 

maravilharam os participantes com um verdadeiro sistema digital de edição da EMC2, 

que foi reconhecido como um hit "do espetáculo". Habilitado pela tecnologia de 

compressão digital, que permitiu que as imagens de vídeo fossem digitalizadas em 

taxas adequadas para o armazenamento e poder computacional da época, estes 

novos sistemas de edição não foram abraçados por Hollywood em primeiro lugar, 

devido às limitações da qualidade da imagem comprimida, o que tornava muito difícil 

realmente ver o diálogo em sincronia com a imagem, bem como, as limitações de 
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armazenamento que não permitia as imagens serem armazenadas num rolo completo. 

As ferramentas digitais de edição estavam apenas destinadas a projetos de forma 

curta tais como anúncios. A necessidade iminente de elementos de cinema digital irá 

ainda articular novos métodos de pós-produção que possam ajudar a enfrentar os 

desafios e pressões de hoje (Ibidem). 

Entretanto, no início dos anos 2000, com um importante desenvolvimento de softwares 

especializados em edição (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas e Final Cut Pro da Apple) 

e pacotes funcionais (Final Cut Express e iMovie da Apple), generaliza-se o recurso à 

pós-produção digital. Desde então, grande parte dos filmes produzidos são captados 

em película, convertidos para o formato digital para realização da pós-produção e em 

seguida convertidos novamente para película, para exibição nas salas de cinema 

(Castro, 2008). 

Assim, uma das mais-valias do cinema digital está associada às potencialidades da 

pós-produção expressa na sofisticação tecnológica da imagem. A época que se 

atravessa é ditada pelo avanço da tecnologia em vários campos do conhecimento e o 

cinema não escapa a essa evidência. De facto, muito do cinema atual é justificado 

pelas potencialidades da tecnologia, visível no mercado editorial do DVD com os 

“extras” e making-of que são a manifestação do know-how tecnológico (Penafria, 

2007). 

Desta forma, o avanço tecnológico é considerado parte fundamental da evolução da 

pós-produção, pois as ferramentas eletrónicas e digitais ajudaram a apontar o caminho 

para o aumento de número dos novos processos, que não só mudaram o carácter 

criativo dos filmes, mas também estão a mudar as formas e os métodos para o cinema 

do futuro. O impacto do fluxo de trabalho criativo e das novas ferramentas eletrónicas 

e digitais que são a marca registada do "look" dos anúncios, vídeos de música, 

animação digital e efeitos visuais, também influenciaram o processo de pós-produção 

no cinema, bem como alteraram a prática que tem sido decididamente baseada nos 

filmes, desde o início do cinema. Estas novas ferramentas e métodos em evolução 

ajudarão a acelerar uma fusão e confusão entre o cinema e os processos digitais, 

iniciando uma era que poderia ser chamada de "o cinema moderno" (Swartz, 2005). 

Além disso, as práticas da digitalização dos filmes juntamente com o software da 

Kodak Cineon, permitiram que o filme negativo fosse digitalizado e manipulado em 

estações de trabalho digital e em seguida regravados de volta para película num novo 
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gravador de digital. A importância desta abordagem é que as imagens digitais podem 

ser regravadas de novo no filme e de forma a serem perfeitamente intercaladas com 

cenas adjacentes dos filmes. A Cineon disponibilizou software com efeitos visuais 

digitais que revolucionaram a indústria. Com o aparecimento da tecnologia digital, os 

cinéfilos cedo se tornaram uns conhecedores de imagens com uma realidade e escala 

extraordinárias. A indústria dos novos efeitos especiais poderia literalmente tornar 

credível os dinossauros a caminharem novamente sobre a terra e as audiências a 

aguardar ansiosamente a estreia do filme, para assistirem a estas novas capacidades 

artísticas digitais (Idem). 

Entretanto, durante a pós-produção de um filme é comum verificar-se o negativo 

original num sistema de IT. Cada imagem torna-se um ficheiro de dados digital. Isto 

pode ser efetuado numa variedade de resoluções de um modo comum 4K, que é de 

4096 elementos de imagem horizontal (pixels) x 3112 elementos de imagem vertical. 

Pode também ser efetuado a 2K que é de 2048 (elementos horizontais) x 1556 

(elementos verticais). Os formatos típicos são Kodak Cineon ou Digital Picture 

Exchange (DPX) (Wilson, 2007). 

Para Wilson, a pós-produção pode ser esquematizada como a ilustração seguinte 

mostra. 

 

Ilustração 23 - Funcionamento da pós-produção no cinema digital. (Adaptado a partir de: Wilson, 2007, p.4) 

É importante salientar que o processo digital permite às salas de edição que comecem 

a trabalhar consideravelmente mais cedo do que com os dailies dos filmes tradicionais. 

Não há necessidade de sincronização e código das "pistas" antes da transferência. 
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Como a fonte do material de edição vem diretamente da transferência master do 

negativo para a alta definição, a definição dos padrões de imagem e da qualidade do 

som no sistema de edição são superiores às impressões físicas da transferência dos 

vídeo de dailies (Swartz, 2005). 

Com a tecnologia digital, as principais etapas de pós-produção são várias, a saber: o 

processamento de laboratório, as transferências filme-para-fita, a edição off-line, 

sendo este o passo criativo principal após a filmagem e é muitas vezes alcançado em 

estreita colaboração com o realizador de cinema e destina-se à montagem original de 

imagens filmadas, numa versão de filme de corte brusco, ou seja, o filme como 

pretendido pelo realizador, mas ainda sem melhorias adicionais (como retoques de 

colorimetria digital e efeitos especiais) (Ribés, 2007). 

A digitalização sem perdas e a transferência de arquivos, processo pelo qual os 

arquivos digitais sem perdas (ou seja, arquivos que não foram digitalmente 

comprimidos) são criados a partir de um suporte analógico. Com a técnica digital é 

possível livrar-se das poeiras e das manchas resultantes do processo de digitalização. 

A composição de efeitos especiais é outra técnica digital de realce. Visa criar efeitos 

que não foram possíveis durante as filmagens, em que a composição sobrepõe 

camadas diferentes (seja filmado ou produzido por computador) para criar uma cena 

final reforçada. Com a colorimetria, o processo de pós-produção permite uma melhoria 

do corte brusco de uma mudança de iluminação e de cor ao longo do filme, seja para 

criar um efeito artístico ou para homogeneizar a iluminação de diferentes cenas. É 

ainda durante esta etapa que se processa a inserção do título e as legendas caso 

existam, com processos que criam uma sincronização de áudio ou tradução de texto 

dos diálogos dos respetivos filmes, a fim de ser integrado no filme, quando necessário. 

A masterização, cria a cópia final sem perdas do filme para ser arquivada, bem como 

todas as diferentes versões master para diferentes fins (broadcast e cassetes de 

vídeo, DVD masters, entre outros). Estas etapas podem ser mais ou menos integradas 

numa pós-produção única, dependendo do seu tamanho (Idem). 

Importa salientar, que a película está a ser ameaçada pela nova ferramenta do cinema 

digital, que se torna cada vez mais poderosa e aceite pela comunidade criativa. Não 

há dúvida que o processo de pós-produção se tornou digital e que a sua transição foi 

rápida, assim como qualquer tecnologia adotada na história do cinema (Swartz, 2005). 
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4.3.4.6.2. PRÓS E CONTRAS DA TRANSIÇÃO PARA O DIGITAL 

O aparecimento da tecnologia digital trouxe benefícios para a pós-produção. De facto, 

grande parte do fluxo de trabalho digital está a evoluir tanto, quanto os papéis dos 

profissionais da indústria. O meio digital permite sincronismo entre os realizadores e 

os cineastas para prolongar a produção para além das limitações da principal 

fotografia. A capacidade de alterar as expectativas de produção, tais como por 

exemplo, o momento mágico em que o céu esteja suficientemente brilhante para 

determinada cena de exterior, pode ser conseguido numa pós-produção com um 

controlo significativamente maior do que o alcançado por uma equipa à espera desse 

brilho do sol. O conhecimento de que certas partes de uma cena podem ser 

aprimoradas num ambiente de temporização digital de forma mais eficiente e com 

otimização do binómio custo-benefício, pode levar os cineastas a encararem a “luz” de 

uma forma diferente. Estas ferramentas emergentes e poderosas permitirão novos 

tipos de iluminação e aparência (Swartz, 2005). 

Os pós-produtores têm uma opinião muito positiva acerca do cinema digital. Na 

verdade, será uma boa oportunidade para facilitar a interação entre as etapas 

intermediárias da pós-produção, destacando-se a inclusão de diferentes bandas 

sonoras e/ou legendas até pelo menos 32 idiomas, uma realidade, mais um passo no 

digital (Ribés, 2007). 

O único problema que as salas de pós-produção poderiam ter sobre o cinema digital 

seria uma dificuldade indireta, a segurança. Como as especificações do cinema digital 

são preliminares, tendem a concentrar-se na segurança e mais especificamente sobre 

questões de anti-pirataria relacionadas com os exibidores. Existem referências de que 

um número significativo de cópias ilegais pode proceder da cadeia produtiva em si. 

Assim sendo, as atenções iriam recair sobre a produção no que respeita a questões 

de segurança, o que poderia por sua vez, forçar as empresas de pós-produção a 

aumentarem as suas medidas de segurança. Além disso, os filmes digitalmente 

masterizados, como “O Senhor dos Anéis”, apontam para um novo tipo de filme em 

que o cineasta pode fotografar uma cena de uma forma muito simples, mas as equipas 

de pós-produção de efeitos visuais, entre outros, e realizadores podem realmente 

perceber a visão criativa (Idem). 

Com a evolução das ferramentas de gestão de cores, será possível rastrear a intenção 

do olhar criativo, desde o início das pré-visualizações através dos dailies de 
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visualização até ao final do processo. Desta forma, todas as decisões de cor e procura 

na produção poderiam acompanhar e informar o processo de pós-produção das 

escolhas de cor que foram feitas nos dailies e nas pré-visualizações. É claro que 

qualquer uma dessas opções poderia ser alterada no filme da masterização digital 

para a gravação do filme e distribuição. Atualmente, o fluxo de trabalho do 

intermediário digital, em que o negativo é digitalizado e as decisões de cor acontecem 

no fim do processo, poderia ser mais eficiente se o fluxo de trabalho e de gestão de 

cor fizessem parte do processo desde o início. Este novo fluxo de trabalho irá 

abranger um processo pelo qual serão criadas muitas formas de elementos de 

distribuição. Certamente serão influenciadas pelas especificações do cinema digital, 

sendo articuladas pelo Digital Cinema Initiatives (DCI), o consórcio formado e 

financiado pelos grandes estúdios de Hollywood, e pelos padrões criados pela SMPTE 

(Society of Motion Picture and Television Engineers). No cruzamento destas vias de 

pós-produção, deve haver uma gestão de cores que permitirá à comunidade criativa 

tirar proveito dos novos métodos e ferramentas digitais de forma transparente 

(Ibidem). 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    185 

4.3.4.7. DISTRIBUIÇÃO 

4.3.4.7.1. ENQUADRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA 

A distribuição digital é amplamente vista como a plataforma lógica do futuro, para 

apoiar o cinema digital a partir de uma perspetiva de mercado de massas. Existem 

várias opções actualmente disponíveis e muitas mais são esperadas, como o acesso à 

banda larga, melhorias de compressão e inteligentes redes de comutação que fazem 

mover grandes arquivos de uma maneira mais confiável (Swartz, 2005). 

Assim, a distribuição digital divide-se em dois negócios distintos: “a comercialização 

dos filmes e a administração da infraestrutura da sua transmissão em formato digital”, 

conforme foi referido anteriormente aquando do estudo da cadeia de valor do cinema. 

Nesta nova configuração da cadeia de valor da distribuição, o primeiro negócio 

relaciona-se com o fornecimento ou comercialização dos filmes ou com os pacotes de 

filmes, que já fazem parte da distribuição tradicional. O segundo está ligado à 

administração da infraestrutura de transmissão dos filmes, em formato digital, até às 

salas de exibição e outras “janelas” de exibição (Castro, 2008). 

Entretanto, as redes tradicionais de distribuição de conteúdos audiovisuais têm uma 

dimensão nacional. As redes de radiodifusão e de televisão por cabo servem 

principalmente audiências nacionais ou universos linguísticos específicos. Os 

conteúdos audiovisuais, em especial os filmes, são muitas vezes considerados 

produtos culturais mas também económicos, associados a preferências culturais e a 

contextos nacionais. A política audiovisual europeia reconhece esta realidade, bem 

como a importância fundamental da manutenção da diversidade cultural num Mercado 

Único (Comissão Europeia, 2011b). 

Em relação à distribuição cinematográfica, uma vez que a produção de um filme está 

completa, os estúdios desenvolvem uma estratégia de mercado que cobre o 

cronograma de lançamento do filme. Todos os aspetos do lançamento são 

desenvolvidos e formalizados antes da primeira execução na sala de cinema e inclui a 

determinação do número total de impressões do filme a serem produzidas e quais os 

exibidores que as vão receber, bem como a duplicação e lançamento do cronograma 

de DVD/VHS e o licenciamento das transmissões de televisão pagas e não pagas. O 

cronograma de lançamento sequencial é escolhido com base na receita marginal de 

contribuições, que maximizam a receita total, seguindo a seguinte ordem: lançamento 
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das salas de cinema; vídeo doméstico e vídeo de aluguer; VoD atual; rede de televisão 

(incluindo cabo, satélite e terrestre de entrega) e finalmente distribuição local do canal 

(Chang [et al.], 2003). 

O domínio das majors sobre o processo de distribuição é quase absoluto. As seis 

maiores corporações (Sony/Columbia; Warner Bros, Fox, Universal, Buena Vista e 

Paramout) controlavam em 2007, 80,6% do mercado distribuidor nos EUA. (MPAA, 

2007). Num processo de reestruturação estas empresas transformaram-se, por meio 

de fusões e aquisições em verdadeiros conglomerados de entretenimento, incluindo, 

além de cinema, televisão, publicações, produção e gravação musical, desporto, 

turismo, entre outros. Além disto, internacionalizaram-se com a participação de capital 

japonês e europeu (Castro, 2008). 

Entretanto, o Google assinou um contrato de distribuição com a Paramount, criando 

assim um novo acordo de distribuição de conteúdos entre si e os major studios. 

Assinaram um contrato de distribuição de conteúdos online que inclui cerca de 500 

títulos da major norte americana. Este acordo significa que cerca de 500 filmes da 

Paramount ficarão disponíveis para aluguer através do Google Play e do YouTube, 

uma mescla de títulos recentes como "Tintin", ou "Capitão América" e mais antigos, 

como "O Padrinho", a preços acessíveis. A duração do aluguer será de 24 horas. Com 

a assinatura deste contrato, o Google passa a ter acordos com cinco dos seis grandes 

estúdios para além de outros catálogos mais pequenos como a Lionsgate ou a 

Weinstein. De fora fica apenas a Fox (Quintas, 2012). 

Nos tradicionais sistemas de distribuição, as companhias cinematográficas gastam 

grandes somas de recursos financeiros com a gravação das películas (Arouxa [et al.], 

2011). É comum nos EUA, a exigência de 4000 impressões diferentes num primeiro 

lançamento. O lançamento de um filme requer a distribuição de bobinas de 35 mm 

para cada cinema que o exibe nas primeiras duas a quatro semanas (Ribés, 2007). 

Tradicionalmente, a entrega de conteúdos dos estúdios e a posterior facilidade de 

transmissão de redes e afiliados confiou no transporte físico dos media, videocassetes 

baratas ou discos rígidos transportados pelos correios. A distribuição tradicional é 

cara, demorada e trabalhosa, pelo que deixa de ser eficiente e está a dar oportunidade 

gradualmente à distribuição eletrónica, embora a distribuição física ainda não tenha 

sido completamente destituída (Stevenson e Nanm, 2010). 
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De salientar que a esses custos somam-se os custos relativos à distribuição dos filmes 

para os cinemas do mundo inteiro e posterior recolha. Para tais níveis de custo, as 

companhias normalmente passam a ser mais cautelosas no número de salas em que 

exibem o filme. Se não o fizerem, correm o risco de não terem retorno do investimento 

(Ribés, 2007). 

A cadeia de distribuição do cinema digital é composta principalmente por blocos 

funcionais independentes e, uma abordagem modular pode ser utilizada para alcançar 

um amplo conjunto de normas, com uma longa relevância de duração. A maneira 

básica em que os filmes são distribuídos e exibidos está a passar pela mudança mais 

significativa na sua história secular. A película está a ser substituída pela eletrónica 

(digital) com imagens de qualidade igual ou superior às analógicas. Nos anos 2000, 

nos EUA foram gastos anualmente cerca de 700 milhões de dólares na distribuição de 

filmes (Clark e Bruns, 2000). 

A indústria do cinema está a verificar a maneira como a distribuição dos filmes aos 

cinemas está a mudar, com o intuito de reduzir os custos inerentes à distribuição 

analógica. Em 2000, ocorreu o primeiro uso da transmissão via satélite de um filme 

para uma sala de cinema em formato de alta resolução de cinema digital. Esse dia foi 

declarado marcante para a indústria do cinema como um dos melhores meios para 

distribuir filmes. Esta transmissão por satélite levou 10 horas, devido ao grande 

tamanho do arquivo, compactado em cerca de 50GB. Espera-se que, uma vez que o 

sistema se torne comercialmente disponível, o tempo de transmissão de 10 horas 

proporcione o mesmo filme para 2000 cinemas. A entrega por satélite reduz os custos 

de distribuição de filmes em cerca de 500 milhões de dólares. Não só haverá 

economia de custos de distribuição, como a qualidade da versão digital será melhor do 

que o filme em película. Com o cinema digital, os frequentadores das salas de cinema 

usufruem de imagens cristalinas cada vez que vão ao cinema (Dietert, Keefe e Minifie, 

2002). 

Para os criativos, a motivação é entregar ao seu público a mesma qualidade de 

imagem que eles veem na impressão original, sem degradação de playout para 

playout, como a acumulação de poeira e arranhões, na cópia de lançamento (Clark e 

Bruns, 2000). 

Entretanto, desde que foram obrigados a desfazerem-se das suas cadeias de sala de 

cinema, em 1948, os grandes estúdios continuaram a manter um controlo importante 
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sobre as empresas exibidoras por meio de práticas monopolistas, como as de “block 

booking” (condicionamento do licenciamento de determinado filme à aquisição de 

outro filme) e de “broad blind selling” (negação dos exibidores a recusar uma certa 

percentagem de filmes licenciados “às escuras”). Nas últimas duas décadas, este 

controlo foi reforçado com as estratégias de lançamento dos blockbusters por parte 

das distribuidoras. O Virtual Print Fee (VPF) representa, entretanto, um salto de 

qualidade neste controlo, na medida em que torna o circuito exibidor diretamente 

dependente dos recursos das grandes distribuidoras para financiar a adequação das 

salas ao padrão digital (Castro, 2008). 

Apesar de o cinema ter sofrido diversas modificações quanto à sua maneira de 

produzir, comprimir e projetar, a sua distribuição pouco mudou até ao início do novo 

milénio, em que os filmes continuaram a ser enviados para empresas que os duplicam 

e posteriormente os enviam para as salas de espetáculos. Existem diversos aspetos a 

ter em consideração quando se fala em distribuição de cinema digital. Os mais 

importantes serão sem dúvida a segurança contra a pirataria (assegurar os direitos de 

autor) e o suporte do filme em si (Ferreira e Pereira, 2002). 

Além disso, com a distribuição digital os filmes quando estão terminados, são 

distribuídos para as salas de cinema através de satélites, cabos de fibra ótica ou em 

discos especiais, sendo exibidos num projetor digital. O projetor digital é uma grande 

melhoria em comparação com os projetores padrões analógicos, que pouco mudaram 

desde a criação do kinetoscope do Edison (Fox, 1999). 

A distribuição de uma grande quantidade de dados a partir dos produtores para os 

exibidores exige métodos adequados. Em particular, os distribuidores podem 

selecionar o método que seja ao mesmo tempo económica e tecnicamente sólido. 

Assim, a entrega de arquivos digitais em vez de cópias de filmes, promete reduções 

de até 10 vezes do custo de distribuição dos media. Esta é uma força motriz que vai 

motivar a conversão dos cinemas para o digital ao longo do tempo (Clark e Bruns, 

2000). 

A distribuição digital permite ainda, que os sistemas multiplex troquem 

instantaneamente os filmes distribuídos nas salas de exibição, de acordo com a 

procura e necessidade, otimizando a utilização das salas (Arouxa [et al.], 2011). 
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No que concerne à entrega de filmes através da distribuição digital, estes são 

criptografados e compactados, podendo ser transmitidos através do satélite para um 

centro de distribuição regional, ligado a uma rede de fibra ou através de uma banda 

larga Area-Wide Network (WAN), diretamente para o cineplex. Esta transmissão pode 

ocorrer através de uma linha privada alugada, através da internet ou de uma ligação 

de rede privada virtual (VPN), dependendo dos requisitos de largura de banda e 

considerações económicas, como mostra a ilustração seguinte (Froemelt, 2003). 

 
Ilustração 24 - Arquitetura da distribuição e exibição de um filme para um Cineplex. (Adaptado a parir de: Froemelt, 2003, p.1) 

A maioria das salas de cinemas que suportam o cinema digital, costuma receber 

discos rígidos de armazenamento do conteúdo desejado, ao invés de receber o filme 

através de uma distribuição baseada em rede (Baruffa [et al.], 2008). 

Entretanto, os mecanismos de transporte podem assumir diversas formas e podem ser 

combinados para fornecer com sucesso a conectividade personalizada, enquanto as 

capacidades de longo curso não diminuem as opções de transporte de uma largura de 

banda alta. Desde o cinema digital, que se pode tirar proveito das opções de entrega 

"just-in-time", das taxas de dados e a distribuição por banda larga também pode ser 

personalizada para otimizar qualquer rede de configuração. Onde são obrigados a 

entregar cópias de lançamento dos filmes na sua forma física, a entrega digital pode 

ser personalizada pela urgência da entrega. Ao usar-se o protocolo internet (IP) sobre 
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os mecanismos de transporte MPEG ou DVB (digital video broadcasting), o arquivo 

pode ser segmentado e distribuído via streaming ou broadcast. A utilização de dados 

disponíveis dentro de um fluxo de transporte oferece opções interessantes para a 

entrega digital. O mecanismo de entrega de arquivos só está completo quando todos 

os pacotes são recebidos e confirmados através de um checksum (Swartz, 2005). 

É necessário planear os procedimentos eficientes de transporte para entregar 

conteúdos do cinema digital através de uma rede IP. Para garantir o controlo de 

tráfego e de confidencialidade, estas sessões de transferência, têm que ser 

transportadas através de caminhos virtuais (VPNs) (Clark e Bruns, 2000). 

Atualmente, a entrega de todos os conteúdos é realizada por satélite, por fibra de alta 

performance ou por redes de banda larga, fundadas em padrões Internet Protocol (IP), 

ultrapassando os canais de distribuição tradicionais e físicos (Froemelt, 2003). 

Uma VPN estabelece essencialmente, uma rede privada, segura, através da internet, 

aproveitando amplamente uma linha digital disponível e económica (DSL) ou uma 

infraestrutura de rede de cabo. Uma vez que o conteúdo será distribuído num espaço 

e temporariamente armazenado no cineplex, a velocidade de transmissão não é crítica 

e é dependente de considerações de custo (Clark e Bruns, 2000). 

No cenário do cinema digital, a criticidade principal do sistema é o enorme tamanho do 

conteúdo (até 400 GB para um único DCP) para ser transferido com confiança dentro 

num prazo máximo de download de algumas horas. Isto significa que, uma grande 

quantidade de rede de banda larga é obrigada a ser fornecida não só na rede de 

distribuição, mas também no acesso aos downloads. A solução adequada para 

otimizar o uso da rede e os recursos do servidor de conteúdos, parece ser o uso de 

sessões multicast. Como os conteúdos de cinema digital têm de ser entregues de 

forma confiável, o transporte do protocolo tem que fornecer comunicações multicast de 

erro livre, contando retransmissões e/ou com as técnicas do Forward Error Correction 

(FEC) (Idem). 

No entanto, o serviço IP multicast tem sido lento nas implantações comerciais pelos 

fornecedores e operadoras. O modelo original de serviço de multicast IP foi projetado 

sem um entendimento claro dos requisitos comerciais ou de uma estratégia de 

implementação robusta (Ibidem). 
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No entanto, enquanto não é correntemente utilizado o serviço IP multicast, os métodos 

de entrega que utilizam o progressivo modelo de download, são tecnicamente viáveis 

para as entregas dos recursos. Neste caso, o recurso pode realmente começar, 

enquanto o equilíbrio do arquivo ainda está a ser transmitido com porções 

continuamente em cache no servidor do exibidor. Pode argumentar-se que, devido ao 

tamanho dos arquivos do cinema digital (tipicamente superior a 50 GB), alguns 

desafios em relação à consistência de entrega de pacotes e correção de erros podem 

ser razoavelmente geridos, especialmente utilizando o armazenamento e as 

tecnologias atuais. A fibra terrestre, as redes virtuais privadas e o cabo de banda larga 

ou ADSL possuem uma capacidade que pode ser adaptada para atender à entrega 

dos filmes e às restrições de orçamento. Na maioria dos casos e até mesmo em 

grandes mercados, seria aceitável que a entrega de um filme possa levar várias horas 

(por exemplo, durante a noite) para ser enviada com sucesso e confirmada de volta ao 

servidor de hospedagem do centro da distribuição. Como a referência a entrega foi 

sempre dentro de alguns dias, o novo paradigma irá medir a entrega dentro de horas e 

em última instância minutos (Swartz, 2005). 

Os distribuidores contam com o serviço prestado por um fornecedor de serviços de 

distribuição de conteúdo (CDSP), que se torna um novo ator na cadeia de valor e o 

cinema digital assume um papel fundamental. O distribuidor (intermediário entre os 

produtores de conteúdo e os exibidores) estabelece acordos com um ou mais CDSPs, 

que são responsáveis por armazenar e distribuir conteúdos, através de uma 

plataforma de conteúdo de alta procura que integra o chamado Content Delivery 

Network (CDN) (Froemelt, 2003). 

A arquitetura CDN, é em si a implantação de uma técnica ALM (gestão do ciclo de vida 

de aplicativos), onde as cargas do servidor das janelas de origem, com transmissões 

unicast e um grupo de utilizadores receberão, em unicast, o conteúdo solicitado de 

uma dessas janelas, que são selecionadas através do redirecionamento da arquitetura 

do CDN (Idem). 

Em ambos os casos, via streaming ou armazenamento e encaminhamento, a questão 

da conectividade final é afetada pela localização do exibidor e pelo acesso de banda 

larga. O uso de entrega via satélite ou terrestre juntamente, a lógica de negócios e as 

considerações de custo irão conduzir as decisões de arquitetura para entregas numa 

base individual. As localidades rurais, por exemplo, podem ser perfeitamente 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    192 

adequadas para a entrega de satélite através do uso de um sistema de baixo custo em 

que recebem apenas o que foi montado nas instalações do exibidor. Em zonas mais 

urbanas, onde a receção de satélite, bem como a instalação são limitadas, o uso de 

redes comerciais de longa distância de fibra juntamente com fornecedores de banda 

larga, pode ser mais apropriado. Em todos os casos, a segurança da rede e conteúdos 

são fundamentais (Swartz, 2005). 

O enfoque na distribuição de filmes pré-gravados é dado através de redes terrestres. 

O serviço é baseado no paradigma de download & play, o conteúdo é o primeiro a ser 

transferido dos servidores geridos pelo CDSP (Content Delivery Service Provider), 

onde é armazenado num servidor local no cinema e, finalmente, é projetado (Baruffa 

[et al.], 2008). 

Claramente, o sistema de transporte de rede é o interface com a rede da sala de 

cinema, que liga os equipamentos necessários, projetor do sistema, servidores de 

armazenamento. Tem como objetivo otimizar o uso de recursos de rede, desde que 

satisfaça a qualidade do serviço em termos de robustez e tempo de download, 

juntamente com a manutenção do esforço de distribuição geral baixa (Idem). 

A arquitetura básica dos sistemas necessários para suportar a distribuição em cinema 

digital pode ser descrita no contexto das exigências de entrega de satélite terrestre 

contra os requisitos de entrega da rede. Subconjuntos destas arquiteturas podem ser 

combinados, a via satélite em que é usada para a parcela de longa distância de 

entrega para um site de agregação central e uma rede de área ampla (WAN) que é 

utilizada para depósito de tipo de entrega e está ligado a fornecedores de banda larga 

em locais de exibição. Os componentes de transporte apresentam uma visão de alto 

nível das arquiteturas típicas que suportam a distribuição no cinema digital. Estas 

assumem que os protocolos de transmissão que cumprem a norma sejam mantidos, 

se baseados em transportes MPEG, que são transportes DVB-compliant ou baseados 

em IP. As ferramentas de melhoria não são padronizados para redes, deixando a 

seleção ao distribuidor ou ao gerente da rede. É importante entender que a plataforma 

de transporte é completamente independente do sistema de exibição dos codecs 

utilizados. Isto significa que, diferentes esquemas de compressão podem ser utilizados 

com sucesso, para o recurso e para o transporte. O CDMS (Control Display & 

Management System) comprimido pode ser posteriormente envolvido, utilizando outro 

esquema de compressão para o transporte (Swartz, 2005). 
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Do lado do cliente, a arquitetura para a receção de arquivo inclui componentes 

utilizados para apoiar a receção por via terrestre e por satélite da rede. Para a receção 

via satélite, é necessário um recetor integrado/descodificador (IRD) para receber o 

sinal do satélite downlinked e descodificar o fluxo de MPEG. O fluxo descodificado é 

provável que tenha duas camadas de proteção de conteúdo aplicados, bem como 

alguma forma de acesso condicional utilizado para autorizar a descodificação (mas 

não descriptografar) o processo entre o recetor e o descodificador. Semelhante ao set-

-top-box autorizado, o acesso condicional destina-se a restringir a entrega de 

conteúdos para os recetores multicast selecionados. Desta forma, apenas os 

exibidores que tenham contratado para receber um conteúdo específico estão 

autorizados a fazê-lo. Para a entrega ao servidor dos exibidores através de redes 

terrestres é obrigatória a ligação TCP (Transmission Control Protocol), bem como 

aparelhos de alta velocidade de comutação conectados ao descodificador. Uma vez 

recebido, o arquivo permanecerá na forma criptografada, até que, novamente através 

de uma metodologia de código pública e privada, é autorizado para reprodução 

através do sistema de exibição. Nos casos em que o exibidor está a utilizar um 

servidor local em cada auditório e transfere o arquivo de cache entre servidor e a 

preparação do servidor, o arquivo permanece de forma criptografada. A descriptografia 

só deve ocorrer dentro do sistema de exibição das salas de cinema (Idem). 

Portanto, a revolução a nível da distribuição no cinema digital levanta, por 

conseguinte, duas questões fulcrais, o importante investimento em equipamento digital 

tem de ser assumido pelos exploradores das salas de cinema, mas são os 

distribuidores que fazem poupanças (graças ao custo inferior das cópias digitais) e por 

outro lado, o equipamento digital representa um custo que pode ser assumido por 

cadeias de cinemas e por cinemas de tipo multiplex, mas que com frequência está fora 

do alcance de determinados cinemas independentes (frequentemente de pendor 

artístico) de dimensões mais reduzidas. Esta panorâmica poderia conduzir a um 

mercado de distribuição/exibição bipartido, onde só as salas multiplex e os filmes de 

elevado potencial comercial beneficiariam da revolução do cinema digital. A 

diversidade cultural e a renovação dos talentos dependem, contudo, da manutenção 

da rede europeia de cinemas, única no seu género (Comissão Europeia, 2011b). 

Entretanto, na Zon Lusomundo Cinemas a partir do segundo trimestre de 2011 todo o 

ciclo de distribuição dos filmes passou a ser realizado de forma digital, via satélite ou 

através de uma rede segura de linhas de alto débito. Esta alteração colocou fim à 
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necessidade de transporte físico das cópias, permitindo às salas a realização de 

sessões com outros conteúdos além do cinema (transmissão de espetáculos, eventos 

desportivos, entre outros (Quintas, 2011). 

Até agora, o processo de distribuição de cinema requeria planeamento e execução 

logística semelhante a uma operação militar. O percurso típico incluía diversas fases: 

produção das cópias em 35 mm, em laboratórios centrais, nos EUA ou na Europa; 

transporte dessas cópias para o mercado de destino; legendagem de cada cópia 

através de processos químicos ou, mais recentemente, por laser; transporte por 

estrada desde o armazém do distribuidor até cada um dos cinemas de estreia e 

finalmente transporte semanal das cópias em fim de exibição num dado local e 

transferência para outro cinema ou regresso ao armazém. Cada falha neste processo 

delicado e trabalhoso resultava em sessões perdidas e prejuízo financeiro. Implicava o 

armazenamento e deslocação de pesadas bobinas de 35 mm através do país e cada 

filme podia corresponder a seis ou sete dessas bobinas. Exigia uma rotina de revisão 

das cópias individualmente para controlo de qualidade (a película de 35 mm vai se 

deteriorando a cada passagem) (Idem). 

Com a distribuição digital encurtam-se passos e, desde que não ocorram falhas 

técnicas, o transporte direto dos filmes reduz a possibilidade de erro humano, bem 

como reduzirá os custos num curto prazo de tempo. Apesar da nostalgia que o velho 

mundo do cinema deixa a muita gente e do infindável debate acerca das qualidades 

da película em relação ao digital, a verdade é que o novo processo de distribuição 

agiliza a indústria e facilita, por exemplo, as estreias mundiais simultâneas, que 

continua a ser a melhor arma contra a partilha de ficheiros ou a venda ilegal de filmes 

(Ibidem). 

Além disso, a distribuição, percebida como uma ação de marketing, é a chave do 

sucesso financeiro de qualquer filme, tendo como vantagem a pré-venda dos filmes 

nos mercados. Os distribuidores assumem o compromisso da distribuição do produto 

final, sendo possível estabelecer, ainda na fase de projeto, uma estimativa do número 

de salas de exibição e da bilheteira (Byers [et al.], 2003). 
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4.3.4.7.2. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA DISTRIBUIÇÃO DIGITAL  

A grande transformação inserida na revolução do cinema digital está intimamente 

ligada às possibilidades de distribuição dos conteúdos, face à utilização das 

tecnologias da informação disponíveis (Arouxa [et al.], 2011). 

O impacto do uso das tecnologias digitais está a revolucionar a distribuição 

cinematográfica, um filme pode estar ao mesmo tempo nos cinemas mais distantes do 

país com custos muito menores para o distribuidor em relação à cópia em película 

(Pérgola, 2004). 

Em relação ao financiamento, os distribuidores irão obter uma grande economia com a 

transição para o digital, pois não há necessidade de cópias de 35 mm (Ribés, 2007). 

Outros meios, tais como a entrega baseada em rede ou via satélite, uma vez que o 

número de lançamentos de cinema digital atinge um número significativo, podem 

fornecer alternativas ainda mais baratas para os media baseadas em distribuição 

(Idem). 

A impressão de um filme, na entrada deste milénio custava entre 750 e 1125 euros 

(1000 a 1500 USD). Se, em vez de película, forem usados discos rígidos para distribuir 

filmes em formato digital, a economia está entre 600 e 1000 euros por impressão. E se 

reutilizarem os discos rígidos, que têm uma vida útil de vários anos, a economia ainda 

será maior (Ibidem). 

Além disso, os valores da produção e distribuição das cópias em películas 

representam um dos principais itens de despesa da comercialização de um filme. Com 

a produção digital elimina-se praticamente esse custo. Estima-se que se a totalidade 

dos filmes estivesse em formato digital, isto representaria uma economia anual de 3 a 

4 biliões de USD com a produção e distribuição de cópias (Luca, 2004). 

Para todos os conteúdos (filmes, documentários ou curtas metragens) que não tenham 

uma grande produção e, portanto, não possam pagar um grande investimento no 

número de impressões, uma outra vantagem é a possibilidade de alcançar um público 

mais vasto. Em alguns casos, o número de cópias de filmes para um determinado 

conteúdo não chega a 10. Com o digital, o conteúdo pode ser distribuído a um número 

maior de locais, ao mesmo tempo (Ribés, 2007). 
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As cópias do distribuidor serão mais baratas de produzir e estarão disponíveis em 

grandes quantidades. Assim, os distribuidores também têm um maior controlo sobre 

elas e a negociação é, portanto, mais controlada (Idem). 

Assim sendo, o principal argumento favorável para a implantação do cinema digital é a 

distribuição. No total, a indústria cinematográfica gasta aproximadamente cerca de 1,2 

biliões de USD somente na impressão/duplicação e entrega das cópias. Uma 

distribuição de uma cópia digital via satélite é capaz de reduzir até 50% os custos de 

distribuição. Confirma-se assim que a grande vantagem do cinema digital é a 

distribuição devido à diferença de gastos e à facilidade em transportar. Assim, a 

redução dos custos na distribuição pode ser de até dez vezes os valores gastos 

atualmente (Clark e Bruns, 2000). 

Além disso, a distribuição digital pode oferecer aos estúdios a capacidade de 

instantaneamente, ajustar a oferta para atender à procura. Supondo um filme de baixo 

orçamento cria uma espécie de curiosidade suficiente para se tornar um sucesso 

inesperado, os estúdios equipados com a tecnologia de cinema digital podem enviar 

imediatamente um download desse filme para cada sala de cinema que pretender e 

desde que estejam equipados com a tecnologia digital (Korris e Macedonia, 2002). 

Enquanto que na distribuição digital existem inúmeras economias possíveis, a 

conversão de uma sala de exibição convencional para o modelo digital é muito 

dispendiosa. A menos que uma sala faça pleno uso das oportunidades de apresentar 

conteúdos alternativos, o que não é possível no modelo tradicional, o negócio não será 

lucrativo (Arouxa [et al.], 2011). 

Entretanto, a distribuição digital permite que a cadeia produtiva do processo de 

transporte seja mais fácil, bem como o contacto entre os produtores e os exibidores, 

permitindo-lhes ignorar o distribuidor intermediário em relação a alguns conteúdos 

específicos (principalmente independentes e alternativos). Na verdade, não são só os 

distribuidores que vão ter de enfrentar um virtual print fee para permitir a transição 

financeira do exibidor, mas, irão ter que ser encontradas novas maneiras de interagir 

com os exibidores. Em termos digitais, por exemplo, os distribuidores não têm razões 

concretas para não permitir que um filme possa ser reproduzido desde que seja 

considerado necessário pelo exibidor (Ribés, 2007). 
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Assim, a distribuição digital de filmes irá clarificar a imagem, melhorar a qualidade, ter 

baixos custos, ter mais segurança e possuir maior flexibilidade no cinema (por 

exemplo, versões multilingue). Com os atuais sistemas de distribuição, as companhias 

cinematográficas gastam imenso dinheiro com a gravação de películas. A esses 

custos ainda são adicionados os custos relativos à distribuição dos filmes para os 

cinemas do mundo inteiro e posterior recolha. Com os custos assim tão altos, as 

companhias normalmente não arriscam muito e são bastante cautelosas no número de 

cinemas em que exibem o filme (Ferreira e Pereira, 2002). 

4.3.4.7.3. PREPARAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

Os principais componentes da distribuição de cinema digital incluem a preparação de 

conteúdo (tanto de elementos baseados em película, como de elementos digitais), o 

mecanismo de transporte do centro de distribuição para o exibidor, os protocolos de 

segurança implementados em vários níveis, os níveis de transportes, os relatórios 

componentes, a gestão de ativos e os sistemas de armazenamento (Swartz, 2005). 

É necessário uma preparação de conteúdo para que o filme possa ser distribuído 

digitalmente, tendo normalmente, duas formas possíveis para o fazer, por compressão 

e codificação do filme usando a interposição como fonte principal ou por compressão e 

codificação com o uso de um arquivo digital, principal fonte intermediária. Em ambos 

os casos, os protocolos de compressão e codificação são agregados ao servidor 

relacionado e ao sistema de display do destinatário a ser utilizado dentro da 

localização do exibidor. Embora o trabalho significativo tenha sido realizado na 

preparação para o estabelecimento de padrões, ou seja, através de entidades como 

SMPTE e ISO, os fornecedores de conteúdo devem ainda codificar os sistemas 

específicos (Idem). 

Entretanto, os fornecedores de entrega de conteúdo (curriers) são responsáveis pelos 

filmes em rolos de acetato, até os entregar nas salas de exibição. Neste novo modelo 

os padrões de media são DVD’s ou DCP’s, que são distribuídos da mesma forma que 

são os filmes em rolos de acetato, mas com custos bem menores (Arouxa [et al.], 

2011). 

Para Clark e Bruns (2000), existe uma expectativa de que a entrega de conteúdo via 

satélite se torne o principal método de distribuição, à medida que essa infraestrutura 

se aprimore. Além disso, para pequenas salas ou para pequenos números de salas a 
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serem distribuídos, a utilização de infraestrutura de redes remotas podem ser mais 

conveniente. 

Os desafios mais significativos em relação à preparação de conteúdo residem nos 

componentes de compressão e de colorimetria da preparação de um filme. Como a 

comunidade criativa aumenta a utilização do processo de masterização digital, a 

prática de aplicar dispositivos existentes como referência para a criação da versão do 

cinema digital, não é mais apropriada. O paradigma do cinema digital redefine a 

qualidade com base em melhorias contínuas na apreensão de resolução e recursos de 

exibição. Além disso, as ferramentas mais comummente disponíveis dentro do 

domínio de vídeo que pode ser utilizado para manipular o look and feel do filme estão 

a substituir os processos que são puramente baseados em fotoquímica (Swartz, 

2005). 

4.3.4.7.4. MOTIVAÇÕES PARA A TRANSIÇÃO 

O cinema digital traz consigo a promessa de transformar os métodos de distribuição 

tradicional de entretenimento que foram utilizados nestas últimas décadas. O processo 

tradicional de fazer um filme está a alterar-se. No formato digital do cinema, a 

distribuição tem melhorado ao longo dos anos. Os processos de lançamento têm 

mostrado grandes avanços tecnológicos, tais como, melhorias na qualidade do filme, 

processamento químico de alta velocidade na impressão e na consistência, 

preparação da impressão do filme e limpeza são apenas algumas das significativas 

melhorias realizadas para agilizar o processamento do filme antes da sua distribuição 

(Swartz, 2005). 

4.3.4.7.5. MEIOS DE DISTRIBUIÇÃO DIGITAL 

Os sistemas unicast e multicast via satélite, banda larga terrestre ou combinação de 

ambos, têm sido utilizados há décadas para produtos de televisão, os quais fornecem 

uma plataforma ideal para a distribuição de cinema digital. O crescimento do acesso à 

banda larga e a expansão do uso da internet fornecem recursos para apoiar a perfeita 

distribuição para o cinema digital. O desenvolvimento de tecnologias de compressão 

atualmente utilizadas para outros pontos de distribuição proporcionam métodos para 

suporte de distribuição de grandes arquivos (Swartz, 2005). 
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Da mesma forma a opção de streaming, a mais terrestre das redes públicas, continua 

a ser desenvolvida e foi testada na internet, poderá caracterizar a próxima geração de 

rede de alta velocidade. Esta opção proporciona a capacidade de enviar para o 

exibidor grandes arquivos de alta resolução, para serem exibidos nos complexos 

cinematográficos. Os desafios associados a este modelo incluem a confiabilidade 

através da rede para garantir a perda mínima de pacotes e retransmissão, bem como 

sistemas adaptativos de buffer que podem gerir as flutuações de transmissão de 

dados que interrompem a reprodução. O streaming pode tornar-se uma opção viável 

como conectividade de alta capacidade, de confiança e que faz o seu percurso em 

locais de exibição independentemente da área geográfica (Idem). 

A distribuição digital pode ser utilizada de forma mais eficaz se o armazenamento e a 

entrega dos conteúdos forem efetuados com o uso de novas ferramentas de 

transmissão de optimização, que melhoram a qualidade de serviço (QoS) das redes 

baseadas em IP. Os pacotes na forma digital têm perdas com um valor inferior a 1%, 

podendo interromper a entrega de streaming, contudo existem ferramentas de 

transmissão que compensam a perda de pacotes e os latentes problemas associados 

a buffer de dados que são críticos. Estas ferramentas, juntamente com a correção de 

erros aprimorados (FEC) e a capacidade de enviar o arquivo de cinema digital de uma 

forma não difusa fornecem uma confiabilidade aceitável para os regimes de 

transmissão em rede e permitem o uso de modelos oportunos de transmissão de 

dados, alcançando-se uma atraente relação de taxas custo-benefício (Ibidem). 

4.3.4.7.6. ARMAZENAMENTO  

As práticas da indústria do cinema analógico conduziram ao arquivo dos elementos de 

produção original (por exemplo, filme negativo de 35 mm) e os seus elementos 

intermediários. Estes elementos são armazenados em ambientes de humidade e 

temperatura controladas para inibir a descoloração e a deterioração. Esta prática não 

só preserva o património do cinema para as gerações futuras, mas também pode 

trazer benefícios económicos, fazendo possíveis relançamentos. Com o cinema digital, 

esta metodologia de arquivo sofre alterações. A retenção do CDMS é essencial para 

suportar a criação de uma posterior distribuição. Por exemplo, o CDMS pode ser 

utilizado para criar versões de alta definição, bem como definir o padrão para apoiar o 

vídeo doméstico e a televisão (Swartz, 2005). 
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A distribuição de arquivos de cinema digital pode ser realizada através de três 

métodos primários: uso dos medias óticos (tipicamente DVD), armazenamento dos 

media digital (película ou tecnologia HDD) e distribuição digital (tanto via satélite como 

terrestre). O DVD (DVD-R, se regravável) e o filme digital são hoje os meios mais 

utilizados para distribuir digitalmente os conteúdos para os exibidores. O CDMS é a 

fonte usada para criar essas múltiplas cópias (Idem). 

No entanto, os media óticos ou os meios de armazenamento digital, ainda requerem a 

distribuição física como mecanismo para transportar o conteúdo do distribuidor para o 

exibidor. Os benefícios económicos são limitados a taxas reduzidas. Para armazenar o 

conteúdo de um filme digital são necessários de 10 a 15 DVDs, mas se utilizar discos 

de alta densidade de disco, disco rígido, normalmente requer-se apenas uma unidade 

(Ibidem). 

Outro ponto importante está relacionado com o armazenamento a longo prazo. Um 

estudo da academia norte americana de cinema (a mesma que anualmente distribui os 

Oscars) refere que o custo de armazenamento de cópias digitais em 4k (a norma de 

maior qualidade do DCP) é 11 vezes superior ao de uma cópia em 35 mm (Quintas, 

2012). 

Existem ainda problemas técnicos. Uma cópia em polyester de um filme a preto-e-       

-branco (o material em que são feitas as cópias mais recentes em 35 mm) mantida em 

boas condições, ou seja, num ambiente escuro, seco e fresco, pode durar até mil anos 

(Idem). 

Por outro lado, os ficheiros digitais exigem outro tipo de cuidados, as drives não 

podem ser simplesmente deixadas num armazém por longos períodos de tempo e não 

se sabe ainda se os “1” e os “0” dos ficheiros irão comportar-se a longo prazo (a 

tecnologia em si leva várias décadas de desvantagem em relação à película) (Ibidem). 

Entretanto, uma vez o filme distribuído para o cineplex, irá ser temporariamente 

armazenado numa central de sistemas de armazenamento e distribuído para os ecrãs 

individuais de exibição. Neste ponto, o filme é ainda criptografado e compactado no 

formato MPEG 2 (Froemelt, 2003). 

Num primeiro método, o conteúdo reside num sistema de armazenamento em disco ou 

num de área em rede (SAN), capaz de fazer o streaming simultaneamente para os 
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ecrãs individuais no cineplex. Uma vez que o conteúdo é lido a partir do disco central 

de armazenamento, viaja através de um link de canal de fibra complexo para um 

descodificador MPEG de alta definição de interface digital (HDSDI). A partir daí, passa 

para o bloco media, para o projetor, para a descodificação e posterior projeção. Num 

segundo método, o teor também reside num alto desempenho do sistema de 

armazenamento em disco, mas o conteúdo é transmitido para o projetor e respetivo 

descodificador MPEG, através de uma rede IP. Neste caso, o iSCSI (internet SCSI) é 

usado para transportar comandos de disco e os dados a utilizar num TCP fiável. Como 

este método não requer uma infraestrutura de canal separado de fibras, os custos de 

equipamento para transportar o conteúdo são significativamente mais baixos do que 

aqueles associados ao primeiro método. Ambos os métodos utilizam um número 

mínimo de dispositivos de transporte, reduzem os custos de aquisição e de gestão 

operacional. Adicionalmente, ambos dependem de um excecional alto desempenho e 

de um fiável sistema de armazenamento de disco. O seu fracasso iria ter um impacto 

negativo em todos os ecrãs dentro do cineplex. Num terceiro método, tal como com os 

dois primeiros, o conteúdo reside no sistema de armazenamento do disco do cineplex, 

pronto para uma distribuição interna para os respetivos ecrãs. Em vez de transmitir o 

conteúdo específico para o projetor de um sistema de armazenamento central no 

momento da reprodução, o filme é pré-posicionado sobre um dispositivo de cache de 

conteúdo. Durante a exibição, os fluxos de conteúdo a partir deste cache vão para o 

descodificador MPEG, que por sua vez o vai converter para o formato HDSDI, antes 

de o enviar para os projetores media (Idem). 

Este cache de conteúdo é essencialmente menor. É um sistema de armazenamento 

num disco local, com capacidade suficiente para armazenar um recurso de mais de 

dois filmes, destinados a esse ecrã. A gestão da distribuição de um conteúdo único, 

como parte do sistema de gestão cineplex, é capaz de programar e controlar todos os 

dispositivos de cache de conteúdo (Ibidem). 

Entretanto, o avanço tecnológico tem levado a surpreendentes melhorias na 

capacidade de armazenamento, velocidade, confiabilidade e relação 

preço/desempenho (Chang [et al.], 2003). 

Semelhante às tendências do poder de processamento, o aumento da densidade nos 

meios de armazenamento com menores custos, permitiu que o armazenamento local 

seja acessível em todos os tipos de dispositivos. Isto facilita o armazenamento e a 
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divulgação do vídeo em dispositivos de distribuição, muito além do que se podia ter 

imaginado há muitas décadas atrás (Idem). 

Além disso, a transição para o cinema digital põe em risco a capacidade das futuras 

gerações terem acesso aos filmes digitais. No que diz respeito à recolha, por 

instituições responsáveis pelo património cinematográfico ou cinemas especializados 

nesse património, de filmes digitalizados ou produzidos com tecnologia digital, existe a 

necessidade de atualizar os instrumentos jurídicos que estabelecem o depósito legal 

ou obrigatório de filmes, de maneira a abranger os filmes produzidos através de todas 

as técnicas. O estabelecimento de normas a nível europeu a especificar as condições 

de entrega de filmes a arquivos e a sua preservação também é importante (Comissão 

Europeia, 2011b). 

Contudo, uma vez que muitas questões se mantêm em aberto acerca do 

armazenamento e da preservação a longo prazo do material digital, todas as opções 

de preservação de filmes digitais deveriam ser consideradas, devendo proceder-se, 

também, à aferição de padrões de referência entre os 27 Estados-Membros da UE e 

noutros setores. Os investimentos na investigação, em equipamento e na formação 

profissional neste domínio são muito importantes. Por último, as instituições 

responsáveis pelo património cinematográfico ou os cinemas especializados nesse 

património, também precisam de ser equipados para projetar em formato digital e têm 

de ser incluídos nas estratégias dos Estados-Membros para o equipamento das salas 

de cinema. A definição de normas para a projeção digital de filmes pertencentes ao 

património cinematográfico é igualmente necessária (Idem). 

Quanto ao fim da película, há um mistério ainda por resolver que talvez seja, no fim de 

contas, uma forma honrosa de manter o velho filme analógico, se for provado que o 

DCP não serve como formato de arquivo. É bem provável que o 35 mm continue a 

existir, em longas filas de corredores frios e intermináveis, como recipiente onde 

repousa a herança da sétima arte (Quintas, 2012). 

4.3.4.7.7. TAXA DE IMPRESSÃO VIRTUAL  

O Virtual Print Fee (VPF), é um dos modelos possíveis de financiamento da 

substituição dos projetores das salas de cinema, em que o distribuidor comparticipa 

com parte dos custos do projetor. Este é o modelo que está a ser amplamente adotado 

nos Estados Unidos. Em tradução literal, VPF seria algo como uma “remuneração pela 
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cópia virtual”, isto é, uma contribuição que o distribuidor dá pelo facto de o exibidor ter 

optado pelo formato digital, proporcionando a economia da execução de uma cópia 35 

mm (Butcher, 2008). 

Pode afirmar-se ainda que o VPF é um modelo de financiamento da conversão das 

salas de cinema para o padrão digital, desenvolvido nos EUA, em que os 

distribuidores assumem grande parte dos custos (Castro, 2008). 

Na verdade, este pagamento não é feito diretamente ao exibidor, mas a uma terceira 

parte, um elemento integrador que se mostrou fundamental para viabilizar a transição 

digital. Esse elemento é formado por uma associação entre fabricantes de projetores e 

fornecedores de software. O elemento integrador encarrega-se da instalação dos 

projetores e sistemas operacionais, cabendo ao exibidor os custos de manutenção. 

Cada vez que um distribuidor substitui a entrega de uma cópia 35 mm por suportes 

digitais, em geral HDs, remunera o fornecedor de equipamentos e o transmissor do 

suporte digital num valor equivalente (ou menor) ao que despenderia pela cópia. Em 

média, o VPF que tem sido pago nos EUA ronda os mil dólares por cada fornecimento 

de cópia digital. Mas, além de ser uma remuneração, o VPF é também uma garantia 

ao financiador dos equipamentos. É a única relação entre o distribuidor e o 

financiador, que faz uma operação direta com o exibidor. O financiador não é o 

fornecedor tecnológico, mas sim um banco ou uma empresa de leasing, que pode 

trabalhar em conjunto com o fornecedor tecnológico. O VPF é de certa forma, o 

avalista da operação do exibidor com o financiador (Butcher, 2008). 

Tendo por base um modelo de financiamento VPF, os distribuidores (inicialmente, os 

seis grandes estúdios americanos) realizam contratos a longo prazo com 

intermediários, conhecidos por integradores. Estes financiam a aquisição de 

equipamento cinematográfico digital e recolhem a contribuição que os distribuidores 

pagam para reembolsar (parcialmente) o equipamento que financiaram por conta dos 

exploradores das salas de cinema (Comissão Europeia, 2011b). 

Desde 2006, os EUA adotaram o modelo VPF, aceite pelos estúdios e pelos 

exibidores. A legislação desse país impede qualquer investimento direto dos 

estúdios/distribuidoras aos exibidores. O modelo VPF é baseado na existência de um 

acordo independente, os fornecedores de cinema digital que, por um lado assinam 

acordos de distribuição com os estúdios para conteúdo digital e por outro, financiam e 

pagam pelo equipamento digital nos cinemas. Os Major Studios concordam em pagar 
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aos fornecedores uma taxa que é proporcional à redução de custos que têm com a 

distribuição digital. Os exibidores, por sua vez, continuam a pagar pela impressão 

digital da mesma forma que pela impressão de 35 mm, mas para o fornecedor do 

equipamento (Castro, 2008). 

A ideia subjacente é a de que a primeira vez que um distribuidor passa um filme digital 

num cinema equipado através de um acordo VPF, paga uma taxa ao integrador para 

reembolsar o seu investimento inicial. Os atuais modelos de financiamento comerciais 

baseiam-se fundamentalmente nos pagamentos de VPF. Foram assinados acordos 

por todos os grandes estúdios norte-americanos, enquanto outros países estão agora 

a começar a assinar os seus acordos. O modelo VPF pode não constituir uma fonte 

suficiente de receitas para os cinemas mais pequenos e de pendor artístico que 

propõem uma programação europeia, o que pode repercutir-se no tipo de filmes que 

são programados (Comissão Europeia, 2011b). 

Uma vez que o modelo de financiamento VPF tem por base o modelo de distribuição 

tradicional, o perfil de salas de cinema que funcionavam tradicionalmente, poderá ser 

inapropriado para este modelo, que tem por base a taxa média de exibição de filmes 

acabados de sair de cartaz. Nos territórios em que se encontram disponíveis soluções 

no mercado/acordos VPF, o acesso a estes mecanismos é possível para alguns 

cinemas (cinemas multiplex, cadeias de cinemas, cinemas de ecrãs múltiplos com 

uma elevada taxa de exibição de filmes inéditos). Desde que sejam cumpridas as 

regras de concorrência da UE, os cinemas mais pequenos, com uma menor taxa de 

exibição, que pretendam adquirir equipamento digital, poderiam, em alguns casos, 

agrupar-se e “mutualizar” os seus custos, por forma a acederem a acordos VPF (ou 

aos fundos regionais europeus). Os fundos nacionais de solidariedade também 

constituem uma possibilidade (Idem). 

Entretanto, os custos com a implantação do sistema 3D não entram no pacote VPF e o 

seu financiamento é suportado exclusivamente pelo exibidor. Em compensação, o 3D 

tem-se revelado um dos poucos fatores de estímulo para os grupos de exibição 

adotarem o formato digital, já que a média de audiências por sala dos filmes em 3D 

tem sido mais alta do que para os outros filmes e é possível cobrar um preço de 

entrada mais elevado (Butcher, 2008). 

A complementaridade é tanto mais necessária quanto, de acordo com certas 

interpretações, o apoio público poderia de facto afetar o valor do VPF pago para 
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reembolsar o equipamento do explorador da sala de cinema (Comissão Europeia, 

2011b). 

Por outro lado, o financiamento da conversão das salas para a tecnologia digital, nos 

EUA, por meio do VPF, no qual a garantia é dada pelos distribuidores que suportam a 

maior parte dos custos da conversão, reforça sobremaneira o controle das majors 

sobre o circuito exibidor (Idem). 

O cálculo do VPF é negociado separadamente com cada grupo exibidor. Variáveis 

como o número de cópias que deixaram de ser produzidas para esse grupo, a 

rentabilidade média das cópias e o facto da maioria das salas desse grupo específico 

pertencer ao circuito de lançamento (first run) entram na equação, o que dificulta a 

adoção do VPF por exibidores independentes e de menor porte (Butcher, 2008). 

O VPF é um estímulo para converter o mercado e com apenas 50% do mercado 

convertido, mais estímulo pode ser procurado. Com o amadurecimento do cinema 

digital, a estrutura VPF sofre alterações, tornando-se mais simples e menos lucrativa 

(Karagosian, 2011a). 

4.3.4.7.8. PACOTE DE CINEMA DIGITAL  

Um completo pacote de cinema digital (DCP) é a coleção de todos os arquivos 

necessários para um trabalho de cinema digital. Inclui uma lista de reprodução de 

composição que abrange todos os arquivos via imagem, som e legendas, referenciada 

por CPLs (Composition Playlist). O packing list define todos os elementos/arquivos 

dentro de um DCP e inclui também dados úteis para determinar se um DCP recebeu o 

ficheiro intacto e sem erros (Whittlesey, 2007). 

Assim, o DCP representa uma coleção de ficheiros que são enviados para o exibidor. 

Esta coleção de ficheiros poderá conter um filme ou um trailer, ou vários filmes ou 

trailers (Karagosian, 2011a). 

As cópias digitais ou DCP não são mais do que pequenas drives inseridas no servidor 

do equipamento de projeção. O seu custo e transporte é bastante menor que o de uma 

cópia normal em 35 mm. Para além disso, garante a qualidade de reprodução ao 

longo de todo o período de exibição do filme, algo que antes não sucedia. Acabam-se 

assim os riscos e cortes que foram comuns durante os tempos da película (Quintas, 

2012). 
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No que diz respeito ao funcionamento do DCP, o filme ou trailer em si é digitalizado 

numa forma chamada de composição. Os arquivos são organizados em blocos 

temporais intuitivamente chamados de rolos. Uma lista de reprodução de composição, 

também conhecida como CPL, instrui o sistema de como reproduzir os arquivos 

(Karagosian, 2011a). 

A mesma composição pode ser enviada para milhares de sites. Para se reproduzir 

uma composição criptografada, exige-se uma mensagem de entrega de chave única, 

ou KDM, que só vai trabalhar com um determinado servidor e grupo de projetores 

durante um compromisso particular (Idem). 

Um único DCP pode conter vários CPLs. O DCP pode conter um conjunto comum de 

arquivos de imagens e de banda sonora separados, apelidados numa pista para cada 

um dos idiomas. Possuem vários CPLs para definir a forma de reproduzir variadas 

versões do filme, cada CPL faz referência a um conjunto diferente de arquivos de som. 

Este DCP pode ser entregue a qualquer sala de cinema quer em França, Itália, 

Alemanha ou Espanha e o projecionista selecionará a CPL apropriada para a 

especificidade do público (Whittlesey, 2007). 

Uma vez recebido no local do exibidor, o arquivo digital (DCP), normalmente é 

armazenado localmente num sistema da sala de cinema. O pacote contém essência e 

metadados (dados sobre outros dados). Os atributos de metadados podem ser 

descritores passivos ou ativos facilitadores para acionar a funcionalidade dentro do 

sistema de reprodução do exibidor (Swartz, 2005). 

O backchannel4 de comunicação desempenha um papel fundamental na gestão de 

arquivos entre o “exibidor” e o cliente. A comunicação pode ser estabelecida através 

de uma variedade de métodos, mas a maioria é feita através da internet. O 

backchannel fornece mensagens de volta para o exibidor que inclui a confirmação da 

entrega do arquivo, a integridade do formato de arquivo e informações sobre a 

movimentação de arquivos do servidor de cache para o sistema playout. Em alguns 

casos, isto pode ser obtido por um sistema singular, mas como várias fontes de 

conteúdo são entregues em diferentes tempos e velocidades, de alguma forma a 

catalogação e a descarga a partir do servidor de cache para o sistema de exibição do 

                                            
4
Backchannel - é a prática do uso de computadores em rede para manter uma conversa online em tempo 

real. 
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exibidor tenha que ser prudente. Isto ajuda a manter a transmissão discreta em 

ambientes de exibição e reduzir os erros associados a problemas de corrupção de 

dados, problemas que podem ocorrer com o link de distribuição que podem afetar o 

sistema de exibição e as questões de armazenamento dentro do servidor de cache 

para a manipulação de vários recursos (Idem). 

Como uma alternativa para o transporte de todos os elementos de um filme no seu 

bruto, é possível servir-se de um DCP existente e modificar os arquivos da banda 

sonora, adicionar novos elementos e acondicionar por exemplo, idiomas. Isto requer 

um ambiente de confiança e as chaves corretas (Wilson, 2007). 

Uma vez o DCP criado, pode ser transportado para a duplicação por ligação a uma 

rede ou por um disco rígido. Atualmente, a maioria dos filmes digitais são distribuídos, 

tanto por discos rígidos como por satélite (Idem). 

Uma grande vantagem desta estrutura é a sua flexibilidade. Por exemplo, as legendas 

serem adicionadas depois da primeira onda de padrões concluída, sem quebrar a 

estrutura da composição (Karagosian, 2011a). 

Um dos benefícios da composição e do DCP é que ambos tornam mais fácil adicionar 

funcionalidades num momento posterior. Por causa desta flexibilidade e abertura, não 

baseadas em royalties, as capacidades de legendas ocultas foram recentemente 

adicionadas ao conjunto das normas de cinema digital (Idem). 

Os arquivos DCP são transmitidos para os cinemas através de meios físicos, tais 

como, drives óticos (DVD, Blu-Ray, por exemplo), discos rígidos e fitas, ou meios 

eletrónicos, como rede de banda larga, satélite e terrestre (Vasilios, 2008). 

Entretanto, o uso dos medias físicos para transmitir arquivos DCP é efetivamente 

substituído de um meio físico para o outro. Os arquivos DCP vão demorar vários dias 

para serem entregues a partir do estúdio para as salas de cinema e ainda haverá 

países que vão tentar reduzir os seus custos através da aquisição dos meios físicos 

utilizados (Idem). 

Além disso, um arquivo de cinema digital é mais ou menos semelhante à estrutura de 

um arquivo de vídeo on demand (VoD), com o residente de conteúdo, bem como 

descrições sobre o conteúdo e instrução dos conjuntos que permitem funções 

específicas dentro do ambiente de VoD. Um pacote de cinema digital (DCP) contém o 
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conteúdo ativo em si (a essência), que inclui o conteúdo visual e auditivo e metadados, 

que contém atributos sobre o arquivo. O DCP, conforme o definido pela SMPTE inclui 

a estrutura de suporte de várias resoluções de imagem, juntamente com codificação 

de cores e coordenadas de referência de branco e brilho que são, neste momento, 

únicas para diferentes sistemas de visualização. Os arquivos de áudio são mantidos 

discretamente a partir de arquivos visuais. Toda a estrutura é destinada a fornecer um 

padrão para o pacote CDMS que é transportável entre os sistemas de diferentes 

fornecedores. Incluído no pacote está um conjunto de metadados críticos para a 

definição de ambos os atributos, passivos e ativos, do arquivo (Swartz, 2005). 

4.3.4.7.9. DIGITAL CINEMA DISTRIBUTION MASTER  

O Digital Cinema Distribution Master (DCDM) é uma coleção de arquivos, cuja função 

é a de fornecer e de intercâmbio padrão para apresentações de cinema digital. O 

DCDM é composto por imagem, áudio e arquivos de legendas (ambos com 

subimagem e texto cronometrados) (Ribés, 2007). 

O DCDM define o intercâmbio do formato de arquivo para dados imagem, áudio e 

legendas. Existe um padrão distinto para os elementos de imagem, áudio e legendas 

(Idem). 

Para fazer um lançamento no cinema digital, este DCDM é ainda pré-processado para 

estar em conformidade com os requisitos da DCI. Por exemplo, as resoluções do 

projetor são apenas de 8,8 Megapixels para 4K e de 2,2 Megapixels para 2K (Wilson, 

2007). 

4.3.4.7.10. COMPRESSÃO 

Compressão é o termo geral para um conjunto de ferramentas e técnicas que podem 

reduzir a quantidade de dados necessários para representar alguma entidade digital. 

Quando uma entidade digital é reduzida em tamanho, esta pode ser armazenada mais 

facilmente e de forma mais barata, podendo ser transmitida com a utilização de uma 

menor largura de banda e/ou menos tempo (Swartz, 2005). 

Assim, a compressão é uma das tecnologias capacitantes para o cinema digital na 

medida em que faz o armazenamento e a distribuição do produto final do cinema e o 

torna economicamente viável. A compressão, utilizada de forma adequada, não 
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interfere com a qualidade da experiência final cinematográfica, é apenas uma das 

tecnologias utilizadas na captura de imagem para o projetor (Idem). 

A tecnologia de compressão é um componente da cadeia de distribuição digital de 

cinema com uma razão convincente para a modularidade. A adequação e o 

desempenho de uma tecnologia de compressão são medidos por vários critérios, tais 

como, a qualidade da imagem, a taxa de compressão e de licença, o custo de silício, 

as múltiplas fontes e interoperabilidade e o apoio aos padrões (Clark e Bruns, 2000). 

O tempo, a largura de banda e a capacidade de armazenamento custam dinheiro, por 

isso, o principal objetivo da compressão é económico. Mais frequentemente, a 

compressão é utilizada para fazer a prática impraticável, ou seja, para armazenar algo 

numa quantidade razoável do meio de armazenamento, para transmiti-la num tempo 

razoável, ou para transmitir em tempo real, fluxo de tempo que de outra forma 

precisaria de uma grande largura de banda (Swartz, 2005). 

A compressão funciona removendo informações redundantes. Há informações que 

são supérfluas pelo que a sua perda não é notada. Esta informação pode ser retirada. 

Há também informação que é redundante por as informações "reais" terem sido 

codificadas de forma ineficiente. É possível recodificar usando menos bits, e em 

seguida, recriar o original ou uma aproximação suficientemente boa (Idem). 

Entretanto, a compressão em cinema digital tem a ver com a praticidade. A quantidade 

de dados necessários para representar imagens de alta qualidade, na sua forma 

descompactada nativa é surpreendente. Como parte da mudança para o cinema 

digital, uma estratégia de arquivo digital de matrizes digitais, deve ser considerada. 

Assim, vários fatores devem ser examinados, incluindo a resolução nativa da fonte 

original do material e a sua forma. Um filme sem compressão de aproximadamente 

duas horas de duração, definido numa resolução 4K, requer aproximadamente oito GB 

de armazenamento (Ibidem). 

Quando surgiram as primeiras discussões acerca do cinema digital, muitos 

especialistas sugeriam que não se comprimissem as imagens. Não existem, contudo, 

equipamentos que possam ser fabricados em escala industrial com tal capacidade, 

mesmo passado quase dez anos das primeiras projeções de alto desempenho. 

Portanto, mais do que um atributo das exibições digitais, a necessidade de 
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compressão das imagens e do som deve ser encarada como uma necessidade ou, 

como alguns já disseram, um “mal necessário” (Luca, 2009). 

Com a tecnologia de armazenamento e transmissão, o cinema digital não pode tornar-

-se uma forma prática de distribuição ou um negócio, sem uma forma de reduzir 

substancialmente a quantidade de dados usados para entregar o filme para as salas 

de cinema. Este é o papel da compressão (Swartz, 2005). 

Deve-se exigir que a compressão utilizada no cinema digital seja visualmente 

indetetável, mesmo para os espectadores peritos. Se se definisse a exigência para um 

espectador "médio" não ser incomodado por distúrbios criados pelo sistema de 

compressão, esta seria muito mais fácil de alcançar e permitiria um maior nível de 

compressão. As pessoas nos lugares da frente seriam, presumivelmente, 

incomodadas pelos efeitos visíveis do sistema de compressão. Claramente este não é 

um risco aceitável na proposta de reinvenção de uma indústria multibilionária. Os 

técnicos que desenvolvem o cinema digital vão garantir que o sistema de compressão 

escolhido é capaz de ser usado de uma forma que é essencialmente transparente. A 

compressão não deve representar uma barreira para a implantação de novas 

tecnologias para a distribuição de filmes ou ser a causa de qualquer insatisfação em 

audiências no cinema (Idem). 

Assumindo que se aceita a necessidade de compressão no processo de distribuição 

de cinema digital, qualquer uma das principais tecnologias de compressão pode ser 

usada corretamente, para fornecer um grau prático de compressão sem degradar 

visivelmente a imagem. Qualquer tecnologia, utilizada de forma errada ou usada para 

fornecer níveis excessivos de compressão irá degradar as imagens. No caso das 

imagens em movimento, costuma fotografar-se a cena repetidamente. Cada exibição é 

gravada num quadro de filme separado em geral a 24 frame per second (fps) e, 

geralmente, a impressão é mostrada em 24 fps, com cada frame que está a ser 

exibido duas vezes para uma velocidade de disparo de 48 fps. Portanto, uma forma de 

comprimir uma sequência cinematográfica é simplesmente comprimir cada frame 

como uma imagem estática. Cada frame individual é então descodificado para a 

projeção (Ibidem). 

O avanço da tecnologia de compressão facilitou enormemente a difusão de conteúdo 

de vídeo em vários dispositivos. A tecnologia de compressão utiliza taxas de bit 

diferentes para oferecer conteúdo de todos os tipos em ecrãs diferentes e taxas de 
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frame. Esta permite que a qualidade da imagem possa ser entregue em níveis, o que 

não é possível com a tecnologia analógica e os fornecedores de conteúdo enviam 

para a "central de origem" do conteúdo, que pode ser transformada em diferentes 

plataformas de entretenimento. Juntamente com a tecnologia de banda larga, a 

compressão permite um novo nível de experiência da visualização de vídeo on 

demand (Chang [et al.], 2003). 

Algumas técnicas de compressão são completamente reversíveis. É garantido que os 

"bits out" após a descompressão serão idênticos aos do "bits" antes da compressão. 

Esta é, obviamente, a forma ideal de compressão, em que não pode haver a 

possibilidade de degradação. Esta é a compressão sem perdas e tem aplicações 

práticas. Visualmente sem perdas, entende-se que a reconstrução de imagens em 

movimento após a descompressão não deve ser diferenciada do original por um 

observador humano quando expostas a condições de visualização típica de uma sala 

de cinema. Isto aplica-se a diferentes tipos de materiais, tais como ação ao vivo e 

criadas por computador. Estas condições incluem a avaliação pelos telespectadores 

experientes por meio de uma projeção, num grande ecrã num ambiente típico de 

cinema. No entanto, a compressão sem perdas continua a desempenhar um papel 

importante. Estas técnicas podem ser usadas praticamente por qualquer fonte de 

dados, incluindo a saída de dados de um sistema de compressão com perdas. Os 

sistemas de compressão práticos consistem normalmente, num front-end com perdas, 

seguido por uma secção sem perdas para reduzir ainda mais a taxa de bits. Numa 

tentativa de estabelecer um requisito padrão, os especialistas em cinema digital, 

determinaram que a compressão utilizada deve ser visualmente sem perdas. 

Programas de computador conhecidos como PK-ZIP e STUFFIT são sistemas de 

compressão sem perdas. Com eles, um arquivo de computador, pode ser tornado 

mais compacto para armazenamento ou transmissão e depois restaurada uma cópia 

perfeita do original. Infelizmente, os sistemas sem perdas geralmente não fornecem 

compressão suficiente para aplicações em larga escala de imagens, como a 

distribuição em ambiente digital. Normalmente, os sistemas sem perdas podem 

comprimir os dados de imagem por fatores de intervalo de dois ou 3-1, um grau útil de 

compressão, certamente, mas não é o suficiente para o cinema digital (Swartz, 2005). 

Para o futuro, é previsível que o cinema digital vá exigir o uso de compressão de 

sistemas com perdas, que são sistemas que descartam ou distorcem algumas das 

informações nos dados da imagem original. A intenção de tais sistemas é fornecer a 
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quantidade máxima de compressão dos dados da imagem consistente com um nível 

aceitavelmente baixo de distorção, não percebido por um observador humano que veja 

as imagens nas condições previstas. Um sistema de compressão com perdas pode 

distorcer a imagem numa série de maneiras visíveis. A mais óbvia é que pequenos 

detalhes na imagem podem ser perdidos. Além disso, áreas sombreadas podem 

parecer menos suaves e com distorção grave. O sistema de compressão pode 

introduzir artefactos de elementos na imagem que não estavam presentes no original. 

Alguns sistemas de compressão estão a bloquear a visibilidade de uma estrutura 

retangular utilizada pelo sistema de compressão para dividir a imagem para 

processamento (Idem). 

Entretanto, a técnica de compressão temporal é feita através da utilização da 

redundância ao longo do tempo, ou inter-frame, pois a codificação de um frame pode 

usar informações de um ou mais frames. É de notar que o uso de inter-frame de 

codificação pode fornecer mais compressão, mas isso não implica uma qualidade 

inferior. Um inter-frame de compressão pode proporcionar a mesma qualidade numa 

taxa de bits mais baixa do que intra-frame ou pode proporcionar uma maior qualidade 

na mesma taxa de bits. A compressão temporal é por vezes criticada no contexto do 

cinema digital, porque é usada no mundo do vídeo para ajudar a fornecer níveis muito 

altos de compressão. Os designers do cinema digital têm provisoriamente selecionado 

um sistema baseado em ondulação para o cinema digital. É provável, portanto, que a 

primeira grande escala de implementações de cinema digital não use a compressão 

temporal. Um descodificador pode começar com as frequências muito baixas (imagem 

pequena) e descodificar as bandas de frequência sucessivamente mais elevadas 

(maior imagens) até que tenha descodificado o tamanho da imagem desejada. Tal 

esquema de compressão é descrito como um intra-frame, porque todas as 

informações são derivadas dentro do único frame a ser processado no momento. Esta 

é uma abordagem viável e, neste momento, um sistema de compressão deste tipo 

está a ser considerado como um padrão para o cinema digital (Ibidem). 

Além disso, esta técnica reduz a complexidade do sistema de compressão desde que 

cada frame seja comprimido sem informação necessária do anterior frame de imagem 

depois do quadro atual sob compressão (Whittlesey, 2007). 

No entanto, é fácil ver que as técnicas intra-frame não exploram todas as 

redundâncias numa sequência de imagens em movimento. Se se mantiver uma faixa 
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de movimento no filme da foto contra a luz, vê-se uma sequência de imagens muito 

semelhantes. Os objetos em movimento aparecem em lugares ligeiramente diferentes 

em cada frame, o fundo é ligeiramente deslocado frame a frame. Por outras palavras, 

existe uma redundância, pelo que não deve ser necessário enviar informações 

repetidamente que representam o mesmo conteúdo da imagem (Swartz, 2005). 

Entretanto, a compressão da imagem para o cinema digital utiliza técnicas de redução 

de dados, para diminuir o tamanho destes para a entrega e armazenamento. O 

sistema utiliza técnicas de codificação de perceção para alcançar uma compressão de 

imagem que seja visualmente sem perdas. É importante notar que a compressão de 

imagem é tipicamente utilizada para assegurar a largura de banda de transmissão ou 

limitações de armazenamento dos meios. Isto resulta de que a qualidade de uma 

imagem depende do conteúdo da cena e da taxa de bits entregue. A compressão de 

imagem ligada ao cinema digital é muito menos dependente da largura de banda ou 

dos requisitos de armazenamento, tornando a taxa de bits dependente da qualidade 

da imagem desejada e não o contrário (DCI, 2008). 

Além disso, um projeto baseado em padrões ajuda a distribuir o custo de 

desenvolvimento de tecnologia para funções sofisticadas, tais como compressão de 

imagem através de um grande mercado único ou em vários mercados menores e 

encoraja a interoperabilidade entre os fabricantes concorrentes. Também promove 

aplicações cruzadas entre os mercados relacionados. No caso de sistemas do cinema 

digital, alguma forma de compatibilidade com os padrões amplamente implementadas 

para a televisão de alta definição permite a produção mainstream (Clark e Bruns, 

2000). 

Vários algoritmos de compressão têm sido propostos para os padrões do cinema 

digital, apresentando uma taxa de compressão suficiente e qualidade de imagem para 

a implantação inicial (Whittlesey, 2007). 

A maioria dos padrões conhecidos para a compressão de imagens foram 

desenvolvidos no âmbito do Comité Técnico Conjunto (JTC) do Internacional 

Organization for Standardization (ISO) e a International Electrotechnical Commission 

(IEC). Dois grupos de trabalho dentro do JTC são responsáveis por uma grande 

quantidade de tecnologia de compressão. O Joint Photographic Experts Group (JPEG) 

desenvolveu normas para a compressão de imagens estáticas, e o Moving Pictures 

Experts Group (MPEG) é bem conhecido pelos seus padrões para compressão de 
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vídeo. MPEG-2 é a compressão mais utilizada no sistema, sendo a base para DVDs e 

para todos os atuais sistemas de televisão digital (Swartz, 2005). 

Existem vários métodos disponíveis para a compressão de imagem, tais como os 

baseados no MPEG, wavelets, JPEG-2000, algoritmos proprietários, entre outros. Os 

critérios para a seleção dos métodos podem variar consoante o objectivo final, como 

por exemplo, a qualidade da imagem ou a velocidade de codificação. (Ferreira e 

Pereira, 2002) Estes incluem o MPEG 2-base com qualidade constante, o proprietário 

baseado em wavelet e o proprietário baseado em DCT. Sendo que o Motion JPEG-

2000 é um algoritmo de compressão. (Idem) Assim, os arquivos de imagem têm de ser 

comprimidos. O DCI selecionou o JPEG 2000 para o cinema digital (Whittlesey, 2007). 

O JPEG original era um sistema baseado em DCT, projetado para imagens estáticas. 

Este padrão foi posteriormente estendido numa série de sistemas para a codificação 

no sentido de fornecer imagens em movimento (Swartz, 2005). 

O JPEG2000 utilizou a tecnologia de ondulação, para a compressão de imagens 

estáticas, mas a comissão também padronizou as extensões necessárias para o 

movimento de imagens. O JPEG2000 em movimento não usa compressão temporal. 

Cada frame é comprimido individualmente. Este fornece a capacidade de comprimir 

um arquivo de 4K e extrair apenas imagens a 2K, caso seja necessário (Idem). 

Em 2004, a DCI selecionou o JPEG2000 como a tecnologia de compressão padrão 

para o cinema digital. Parece oferecer todos os atributos técnicos desejados e 

acredita-se ser livre de royalties. No entanto, a DCI optou por uma qualidade constante 

de codificação e utilizar empacotamentos MXF (Ibidem). As resoluções e os frame 

rates definidos para os sistemas compatíveis da DCI são a tecnologia 2K (2048x1080) 

em 24 e 48 fps e 4K (4096x2160) a 24fps (Ribés, 2007). Um descodificador 2K possui 

uma saída de dados com resolução até 2048x1080, um descodificador 4K possui uma 

saída de dados com resolução até 4096x2160 de um arquivo compactado 4K e 

permite ainda saídas de dados com resolução até 2048x1080 de um arquivo 

compactado 2K (DCI, 2008). 

Este sistema padrão de compressão, o JPEG2000, é normalmente utilizado para 

fotografias que sofrerão grandes ampliações (Luca, 2009). 
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As discussões sobre a qualidade das projeções dos sistemas formatados, conforme as 

especificações da DCI e dos sistemas alternativos, quase sempre recaem sobre as 

resoluções dos sistemas. A resolução das projeções em Full-HD, com 1920x1080 

pixels, é bastante próxima dos 2048x1080 das projeções no padrão DCI. A grande 

diferença para além das especificações adotadas para os projetores DLP CINEMA e 

SXRD, está nos sistemas de compressão da imagem (Idem). 

No desenvolvimento dos sistemas de resolução das imagens, sempre se teve em 

mente que quanto menor for a taxa de compressão, melhor será a projeção. Quando 

há maiores taxas de compressão, maiores são as falhas de processamento e a 

definição da imagem será menor, quando forem cenas repletas de detalhes e com 

movimentos de câmara rápidos. Muitas vezes, ao projetar-se um filme com uma 

resolução 2K era necessário processar algumas cenas cheias de detalhes e 

movimentos na resolução 4K, senão a imagem transferida seria de qualidade inferior 

às demais que constam do filme. Os filmes atuais, realizados com muitos efeitos 

especiais, cenas rápidas, fusões em ritmo alucinante, exigem um rápido 

processamento para uma resolução perfeita (Ibidem). 

Assim, todos os descodificadores devem descodificar as duas distribuições 2K e 4K. A 

saída do descodificador deve estar em conformidade com a secção de especificações 

de imagem. (Whittlesey – EDCF) Estas imagens são basicamente, 4K correspondente 

a 4096x2160 a 24 fps, 2K correspondente a 2048x1080 em 24 ou 48 fps e para a cor 

12 bits, X'Y'Z ' (DCI, 2008). 

Todos os descodificadores devem descodificar cada componente de cor de 12 bits por 

amostra com cor igual e largura de banda correspondente. Um descodificador 4K deve 

descodificar todos os dados para cada frame numa distribuição de 4K. Um 

descodificador 2K deve descodificar dados para cada frame numa distribuição de 4K e 

deve descodificar uma distribuição 2K. Não se deve deixar de ter em consideração 

outros dados, como níveis de resolução ou camadas adicionais de qualidade (Idem). 

Entretanto, a compressão de imagem é utilizada na distribuição de cinema digital por 

uma questão de facilidade de transporte e armazenamento. Se não houvesse 

compressão de dados, o volume de informação seria gigantesco. Por exemplo, para 

um filme de 120 minutos, a 24 frames por segundo e com uma resolução de 

1920x1080 tem-se cerca de 1,075 triliões de amostras (Ferreira e Pereira, 2002). 
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Um grande problema encontrado neste tempo pioneiro foi a falta de interoperabilidade, 

em que o sistema X não é compatível com o sistema Y, quando isto acontece têm-se 

problemas significativos (Wilson, 2007). 

O MPEG foi normalizado pela ISO (International Standards Organization). Teve amplo 

desenvolvimento e permitiu a redução do tamanho das câmaras de vídeo, com a 

respetiva manutenção do padrão de qualidade. O seu uso é baseado na compressão 

de imagens, pela manutenção de um fotograma-base (tipo I ou Intra), adquirido como 

um primeiro fotograma e por quinze fotogramas que o sucedem, sendo do tipo B ou 

Bidirecional, que faz o menor registo parcial. Entre os fotogramas do tipo B existem os 

fotogramas predicativos, do tipo P (ou Predicative), que delimitam os movimentos, 

comparando as imagens do fotograma base (I) e a última imagem da sequência de 

quinze fotogramas e os próprios P anteriores (Luca, 2009). 

Inicialmente, quando o MPEG foi o método de compressão mais comum, foi usado um 

sistema chamado MXF Interop., reunido por uma coleção de fabricantes onde era 

garantida a interoperabilidade (Wilson, 2007). 

O uso do MPEG tornou-se bastante difundido por se basear num sistema standard, 

disponível, com especificações que asseguram conformidade e interoperabilidade. É 

no entanto possível a utilização das técnicas de compressão do MPEG-2 para além 

dos limites típicos, criando um novo perfil para o cinema digital. Várias melhorias 

podem ser feitas para se atingir um nível superior de qualidade. Este nível é atingido 

através de um algoritmo de controlo de taxa de bits de qualidade constante, usado 

para uma qualidade de imagem consistente em cada frame do filme, uma igual largura 

de banda para as cores (no espaço red, green, blue, RGB), ou seja, 4:4:4. Por fim, 

uma difusão de erros é introduzida para criar o efeito de um maior bit-depth do que o 

normalmente suportado pelo MPEG-2 e eliminar alguns artefactos (Ferreira e Pereira, 

2002). 

Além disso, o sistema MPEG-2 amplamente utilizado na televisão é limitado a 8 bits de 

precisão e outros componentes, comercialmente disponíveis, podem fornecer apenas 

04:02:00 de codificação. No entanto, a sintaxe do MPEG é muito robusta e extensível, 

pelo que alguns sistemas experimentais de cinema digital no início, foram baseados 

em extensões de MPEG-2 (Swartz, 2005). 
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As normais implementações de MPEG-2 foram direcionadas para trabalharem com 

canais de distribuição de largura de banda fixa. Estas implementações aplicam um 

algoritmo de controlo de velocidade (bit-rate) constante para o motor de compressão e 

para assegurar que todas as imagens possam ser entregues ao canal no tempo 

correto. Este tipo de controlo faz com que a qualidade da imagem depois da 

compressão possa variar de cena para cena. No cinema digital, a prioridade não 

passa pela largura de banda, mas sim pela manutenção da qualidade da imagem, 

desde a primeira até à última. Daí que o cinema digital deva utilizar um mecanismo de 

controlo de qualidade constante (Ferreira e Pereira, 2002). 

Na realidade o MPEG-2 já define mecanismos de controlo de qualidade constantes. 

Este tipo de operações resulta em imagens com diferentes alocações de bits, 

consoante a sua complexidade. A prática comum para atingir débitos constantes é a 

de adicionar uma camada de controlo ao motor de compressão. Assim, no cinema 

digital esta camada é desativada, para permitir o desejado controlo de qualidade 

(Idem). 

A situação é complicada pelo facto de que muitas empresas registam patentes que 

são essenciais para qualquer padrão de compressão de dados. Seria impraticável 

para todos os potenciais utilizadores terem de negociar uma licença em cada titular da 

patente. Os titulares de patentes de MPEG-2 formaram um consórcio para oferecer 

licenças e partilhar com eles os royalties. Nem todos aprovaram a licença do MPEG-2, 

mas era aceitável para um grande número de potenciais utilizadores e este foi um dos 

fatores que levaram ao seu enorme sucesso (Swartz, 2005). 

Assim, o MPEG-2 foi considerado por alguns como inadequado para o cinema digital, 

já que é normalmente visto com taxas altas de compressão em aplicações de baixo 

débito. Mas o MPEG-2 é fundamentalmente um vasto painel de ferramentas de 

compressão, com capacidades que não são disponibilizadas pelos perfis e níveis 

normalmente definidos. Se se olhar para um nível mais profundo do que as habituais 

implementações é possível encontrar melhorias que permitam a alta qualidade de 

imagem que é necessária para o cinema digital (Ferreira e Pereira, 2002). 

Entretanto, o MPEG-4 Part 2, o codec de vídeo original do MPEG-4, é mais complexo 

e oferece mais opções de codificação que o MPEG-2, mas com menor eficiência. Esta 

é uma das razões pelo qual teve pouca aceitação no mercado (Swartz, 2005). 
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A mais recente oferta MPEG em parceria com o grupo de peritos da International 

Telecommunications Union (ITU), formaram a Joint Video Team (JVT). Esta equipa 

produziu um codec novo que, em pelo menos algumas aplicações, oferece cerca de 

duas vezes mais a eficiência de codificação de vídeo MPEG-2. O codec é 

variadamente conhecido como H.264 (a designação ITU), MPEG-4 Part 10 ou o 

MPEG Advanced Video Codec (AVC) (Idem). 

Para a área do cinema digital, a história do licenciamento MPEG-4 levou os peritos de 

Hollywood a oporem-se à aprovação de qualquer padrão MPEG. Em contraste, o 

JPEG2000 pensa-se ser livre de royalties, mas é impossível ter certeza (Ibidem). 

Entretanto, a qualidade de imagem e a taxa de compressão são os critérios habituais 

para medir o seu desempenho e estão normalmente em oposição uns com os outros. 

Muita discussão está focada em alcançar a melhor qualidade para uma taxa de 

compressão dada (Clark e Bruns, 2000). 

Um parâmetro de desempenho menos óbvio é a viabilidade económica. Se uma 

tecnologia de compressão é tão complicada que o descodificador do cinema se torna 

proibitivamente caro, então é impraticável. Assim, a viabilidade económica de um 

algoritmo de compressão adequado para o cinema digital pode depender fortemente 

do apoio financeiro aos custos de desenvolvimento a partir de outros mercados, tais 

como, consumidores de computadores ou televisão (Idem). 

Portanto, o cinema digital tem para oferecer uma excelente qualidade de imagens em 

movimento. Isto não é difícil de alcançar. Qualquer sistema de compressão pode 

alcançar esta qualidade de desempenho se for usado corretamente. Infelizmente, o 

inverso também é verdadeiro. Não importa qual o sistema que é selecionado, se for 

usado incorretamente ou se as restrições comerciais ditam excessivas taxas de 

compressão, o resultado será imagens degradadas e uma inferior experiência para o 

espectador de cinema (Swartz, 2005). 

Os sistemas de compressão são muito complexos e dependem de uma grande 

quantidade de pesquisa e desenvolvimento das empresas que participam e 

contribuem para a criação das normas. Essas empresas precisam de ver um retorno 

sobre os seus investimentos e esperam conseguir este licenciamento das patentes, 

que são concedidos para as suas tecnologias (Idem). 
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Assim, a compressão é uma parte vital do cinema digital. Para o futuro previsível, será 

prática corrente a entrega eletrónica de filmes de alta qualidade. No entanto, qualquer 

sistema de uma série de sistemas de compressão é capaz de cumprir os requisitos 

técnicos, se for usado corretamente. Igualmente, qualquer sistema de compressão irá 

produzir resultados inaceitáveis se for usado indevidamente (Ibidem). 

4.3.4.7.11. SUPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE FILMES DIGITAIS  

Existem diversos suportes de distribuição, os mais relevantes são os suportes físicos 

como CDs e DVDs e os sistemas que fazem uso da internet (Ferreira e Pereira, 2002).  

Atualmente, todos os filmes produzidos encontram-se disponíveis em DVD. Isto deve- 

-se aos baixos custos da sua reprodução. Um DVD é muito similar a um CD, no 

entanto possui uma maior capacidade de armazenamento, sete vezes mais dados que 

um CD. Isto significa que pode armazenar um filme completo codificado em MPEG-2, 

assim como muitas outras informações. Geralmente os conteúdos de um DVD são 

constituídos por mais de 133 minutos de vídeo em alta-resolução, utilizando uma 

compressão MPEG-2 com um rácio 40:1, uma banda sonora até oito línguas 

diferentes usando Dolby Digital 5.1 e as legendas até cerca de 32 idiomas diferentes 

(Idem). 

Um DVD consegue armazenar mais dados que um CD, pelos seguintes factos: alta-

densidade no armazenamento de dados, menos overheads e sistema de 

armazenamento por multi-camadas. A tabela mostra a relação entre formato, 

capacidade e tempo de filme armazenados em DVD (Ibidem). 

Tabela 3 - Formato, capacidade e tempor do filme 

Formato Capacidade Tempo de filme 

Single-Side / Single-Layer 4.38 Gb 2 horas 

Single-Side / Double-Layer 7.95 Gb 5 horas 

Double-Side / Single-Layer 8.75 Gb 4.5 horas 

Double-Side / Double-Layer 15.9 Gb 2 horas 

Fonte: Ferreira e Pereira (2002, p.13) 

Com a internet e as televisões por cabo, o VoD chegou ao lar do consumidor, a preços 

mais baixos do que no tempo do VHS e do DVD, mas tudo isto levanta sérios 
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problemas para o lado dos produtores de conteúdos, pois as margens de 

comercialização baixaram drasticamente (Quintas, 2010). 

No que diz respeito à internet, a Network Innovation Laboratories desenvolveu um 

sistema denominado: Super High Definition Digital Cinema Distribution System, que 

consiste num sistema de distribuição de vídeo digital com uma resolução de 

3840x2048 pixels (8 milhões de pixels). O sistema comporta um servidor de vídeo, um 

descodificador em tempo real, um projetor de cristais líquidos e um software de 

distribuição por IP (Ferreira e Pereira, 2002). 

Assim, a distribuição pode também abranger múltiplas plataformas e canais, incluindo 

fornecedores de VoD, cada um dos quais, pode ter necessidades específicas de 

formatação (Stevenson e Nanm, 2010). 

Superar as limitações de desempenho inerentes a essas redes é um aspeto essencial 

para o aumento da eficiência da distribuição digital, mas é apenas um dos múltiplos 

fatores (Idem). 

4.3.4.7.12. FUTURO DA DISTRIBUIÇÃO DIGITAL 

Os estúdios de cinema estão a reagir positivamente à distribuição digital e as partes 

revendedoras estão a implementar o seu próprio sistema de distribuição para 

combater a pirataria digital. Assim, a Atom Shockwave Corp oferece jogos, curtas-       

-metragens e animação para as empresas e para os consumidores através da web, 

redes de banda larga e até mesmo em dispositivos de computação móvel. Estes, 

oferecem aos utilizadores online acesso gratuito a mais de 1500 curtas-metragens que 

podem ser vistas no Real Player ou Windows Media Player (Dietert, Keefe e Minife, 

2002). 

De referir que os custos de distribuição para um lançamento digital são muito menores 

do que para um lançamento de 35 mm. Enquanto os principais benefícios ao esperado 

aumento para os grandes estúdios são financeiros, os pequenos distribuidores de 

filmes independentes esperam ser capazes de usar os seus orçamentos limitados para 

dar maior lançamento aos seus filmes e assim, chegar a um público mais vasto (Inglis, 

2008). 

Uma preocupação para os cinemas já equipados com sistemas digitais é o 

fornecimento irregular de impressões digitais dos distribuidores do filme. Alguns filmes 
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não estão disponíveis numa impressão digital e existem alguns problemas logísticos e 

tecnológicos, que continuam a ser resolvidos. No entanto, esta situação está a 

melhorar (Idem). 

Entretanto, a distribuição digital veio para ficar. Nos últimos anos um rápido aumento 

do cinema digital tem sido alimentado pelo modelo VPF, pela atração do 3D e pelos 

conteúdos alternativos, os quais são potenciais fontes de receita para os exibidores. 

Presentemente, a Europa e a Ásia estão a aumentar o número de ecrãs digitais a um 

ritmo mais rápido do que os EUA (Cebas, 2011). 

Desta forma, a transição para a projecção digital está em curso em toda a Europa. Até 

há meses, só alguns filmes eram distribuídos para projeção digital. Atualmente quase 

todos os filmes são distribuídos em película e em digital, sendo alguns distribuídos 

apenas digitalmente. Este é o caso frequente das produções independentes e de baixo 

orçamento (Mazzanti, 2011). 

Pelo exposto, o cinema digital não é uma impossibilidade ou um futuro 

desenvolvimento, é uma realidade. Embora as percentagens para a digitalização de 

ecrãs europeus variem significativamente por país e por tipo de sala de cinema, a 

digitalização de toda a distribuição de cinema europeu está bem encaminhada (Idem). 

Assim, devido ao aumento da largura de banda que rapidamente alcança os nossos 

lares, ao inevitável baixo custo dos ecrãs plasmas e LCD de grande formato, à entrada 

em operação da TV digital, que tem como grande opção a alta definição, 

provavelmente, outros modelos de distribuição cinematográfica vão aparecer (Klachin, 

2010). 

Portanto, as mudanças na tecnologia digital tendem a chegar tão rapidamente que a 

indústria ainda não teve a oportunidade de fazer um feedback sobre a revolução digital 

e as suas implicações a longo prazo (Cebas, 2011). 

4.3.4.7.13. PAPEL MULTIMÉDIA 

O rápido desenvolvimento tecnológico, a eficiência da comunicação e a importância 

das TIC’s num mundo globalizado, fazem com que o acesso à internet de banda larga 

em todo o mundo esteja a aumentar (Cardoso [et al.], 2008). 
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Por outro lado, a produção e a distribuição cultural são e têm sido, influenciadas pelo 

desenvolvimento tecnológico. Esta é uma relação complexa e há vários momentos 

históricos que expressam essa relação, como o nascimento da impressão, rádio, 

televisão, cinema e agora a internet. É verdade que a internet é um novo meio de 

comunicação, mas tem algumas características distintas que a torna diferente dos 

outros mass media. Pode ser considerada como um metamedia, "um conjunto de 

serviços em camadas que facilitam a construção de novos meios de comunicação com 

quase todas as propriedades" (Agre, 1998). Além disso, é um canal de comunicação 

multidirecional que é indiferente às distâncias geográficas (Noam e Pupillo, 2008). 

Estas características permitem reconfigurações na distribuição da produção cultural. O 

cinema não é uma exceção, pois a sua distribuição baseia-se em canais comerciais. 

Na atualidade, o funcionamento das redes de internet são o suporte para um novo tipo 

de distribuição (Cardoso [et al.], 2008). 

Assim, as novas formas de distribuição hoje disponibilizadas são semelhantes para 

todos os tipos de cinema, dado que a revolução tecnológica oferece as mesmas 

condições tanto para as grandes como para as pequenas produções (Idem). 

Entretanto, a digitalização, o aumento das capacidades de armazenamento dos 

computadores pessoais e o acesso cada vez mais popular à internet de banda larga, 

facilitam a transmissão de conteúdos digitais adicionais. Com a proliferação da 

distribuição digital de filmes, DVDs e discos Blu-ray, a indústria cinematográfica tem 

involuntariamente avançado para a distribuição e transmissão através das redes 

digitais. Um filme, em qualquer formato digital é um bem que pode ser consumido 

várias vezes, mas as películas analógicas desgastam-se com o uso e todo o processo 

de cópia implica uma perda de qualidade do filme. Isto significa que a proliferação é 

possível mas limitada, como compromete a qualidade do resultado final. Ao invés, em 

formato digital, não há praticamente nenhum limite para o número de vezes que um 

filme pode ser visualizado, copiado ou distribuído através da internet, dado que é 

possível criar uma cópia exata do filme original. Isto permite uma proliferação ilimitada, 

pois a cópia tem a mesma qualidade que o original. Assim, as novas tecnologias, 

especialmente as TIC´s, estão a permitir novas formas de comércio (Ibidem). 

Com isto, novos dispositivos multimédia estão a ganhar popularidade, como os drives 

de disco multimédia que se conectam diretamente aos computadores, os ecrãs e 

dispositivos de reprodução de áudio que são uma ligação fácil entre os arquivos de 
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vídeo recém-transferidos e os dispositivos tradicionais multimédia, TV, Hi-Fi, home 

cinema, entre outros. Pode mesmo alegar-se que o surgimento de tais dispositivos 

multimédia de nova geração e a sua popularidade estão intrinsecamente ligados à 

partilha de arquivos online. Outras tecnologias, como o VoD, também estão a crescer. 

Isto indica que este é um momento de mudança para as formas de distribuição e 

consumo de cinema (Noam e Pupillo, 2008). 

Atualmente existem diversas aplicações para a distribuição mundial de produtos 

multimédia, tais como, páginas web e emissoras de TV que adicionam dados e 

programas de computador para os seus streams de vídeo. Os streams na web têm o 

volume de dados muito pequeno, mas como as capacidades de rede aumentam, o 

volume de dados que é usado por aplicativos também aumentará (Griwodz e 

Steinmetz, 2009). 

Além disso, as redes Peer-to-Peer (P2P) são parte de um fenómeno emergente que 

ocorre na internet. Baseiam-se em novos processos de comunicação que permitem às 

pessoas integrarem-se em diferentes medias com acesso compartilhado de redes. 

Estas comunidades e as suas capacidades são reforçadas pelo aumento das ligações 

de alta velocidade, que facilitam o envio de conteúdo online (Gavosto [et al.], 2008). 

Assim, esta é a base para as redes de P2P, em que os utilizadores podem contribuir 

com recursos para o sistema, pelo que são participantes num processo de partilha de 

recursos e conteúdos tecnológicos (Idem). 

Em suma, a manipulação do multimédia é considerada como a futura tecnologia usada 

para criar e projetar novas aplicações e comunicações (Agarkar [et al.], 2006) e assim 

contribuir para uma vasta disseminação de conteúdos, nomeadamente culturais como 

o cinema. 

4.3.4.8. EXIBIÇÃO 

4.3.4.8.1. CONCEITO E ENQUADRAMENTO DA EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA 

O exibidor é o último elemento na cadeia de valor do cinema e tem como objectivo 

projetar conteúdo cinematográfico para o público (Ribés, 2007). 

No que concerne à exibição e no primeiro momento após a desverticalização, houve 

um processo de proliferação de propriedade, acompanhado da redução do número de 
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salas de cinema e consequentemente perda de público. Com a proliferação de centros 

comerciais nos anos 70 e 80 nos EUA, essencialmente na periferia das grandes 

cidades, surgem complexos modernos de salas de exibição, os cinemas multiplex. 

Estes complexos para além das salas referidas proporcionam vários serviços 

complementares, como bombonnière, estacionamento e praças de alimentação. “O 

fenómeno permitiu uma retomada no crescimento do número de salas e de público” 

(Castro, 2008). 

Ainda dentro da tendência geral de aumento da centralização, o desenvolvimento do 

cinema digital aponta para o aprofundamento da concentração no segmento de salas 

de cinema e para o reforço do controlo das majors sobre o circuito exibidor (Idem). 

Assim, a exibição dos filmes irá evoluir a partir do formato de filme tradicional de 35 

mm para a projeção digital nos cinemas (Froemelt, 2003). 

A tecnologia digital de exibição das salas de cinema, teve origem no início dos anos 

2000, ainda que de forma limitada. Os exibidores foram estimulados com a iniciativa 

vanguardista de George Lucas, que exibiu o filme Star Wars: Episode 1 – The 

Phantom Menace numa sala digital em Junho de 1999. Em 2001, já havia 39 salas de 

cinema a nível mundial equipadas com sistemas de projeção digital (Castro, 2008). 

Com a transição da tradicional para a digital, a exibição é elo dentro da cadeia de valor 

que menos beneficia, devido aos elevados custos de adaptação e manutenção das 

salas digitais e ainda como consequência dos possíveis melhoramentos da qualidade 

de imagem que não são percetíveis ao público. Com isto, os exibidores não podem 

reajustar o preço dos bilhetes para cobrir esses custos (Idem). 

Como os exibidores são os mais desfavorecidos de todos os elementos da cadeia de 

valor do cinema com a implementação do cinema digital, foi necessário criar uma 

solução para esta desvantagem. Criou-se assim um modelo de financiamento capaz 

de suportar o custo da substituição dos projetores das salas de cinema (Ibidem). 

Para obviar esta situação têm sido ensaiadas diferentes soluções a nível de 

financiamento do sistema e mesmo do seu modelo de negócio que será analisado 

adiante (Butcher, 2008). 

Depois de longas negociações foi encontrada uma solução, em que os distribuidores 

suportam parte dos custos. Este sistema de financiamento é conhecido como virtual 
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print fee (VPF). O distribuidor reconhece a vantagem que lhe advém, em termos 

económicos, ao ficar sem a obrigação de produzir a cópia do filme em película, 

pagando ao exibidor por cada cópia virtual que ele adquire (Idem). 

Uma outra solução está relacionada com a produção de filmes em três dimensões 

(3D), os quais proporcionam um aumento da receita de bilheteira para os exibidores. 

Este novo formato cria um diferencial que permite algum aumento no preço dos 

bilhetes. Contudo, se por um lado a emergência do padrão digital contém estas 

tendências concentradoras, por outro lado, ela abre importantes oportunidades para a 

”democratização” da produção e exibição cinematográfica” (Castro, 2008). 

O sucesso do sistema, adicionado às perspetivas de crescimento da procura por 

filmes em 3D, como já foi mencionado, levou a uma adequação das salas de cinema 

ao novo padrão de uma forma bastante rápida. A implementação do padrão digital, 

segundo as considerações de alguns autores, poderá representar mais do que uma 

simples melhoria da qualidade da projeção nas salas de cinema (Idem). 

Assim, as salas de cinema equipadas digitalmente poderão sofrer uma alteração no 

uso da sua própria natureza, “transformando-as em espaços multimédia”, com a 

hipótese de exibição de conteúdos alternativos (Luca, 2004). 

Entretanto, nos últimos tempos, nos ecrãs dos cinemas começaram a ser exibidas 

imagens que não são originadas em película. Isto já tinha acontecido na época em que 

se projetavam anúncios, a partir de projetores de vídeo analógicos de três tubos, com 

imagens originadas em fitas Beta e ainda em VHS, com resultados tanto no som 

quanto na imagem. Na atualidade, as tecnologias dos projetores mudaram, assim 

como a forma de armazenar a imagem. O facto de estas tecnologias não utilizarem 

película, desperta um grande interesse, já que não há custo de cópias. Quanto à 

exibição e devido a fatores económicos, tecnológicos e de políticas de mercado, bem 

como ao formato do ecrã e qualidade de imagem, o cinema subdivide-se em duas vias 

que a comunidade e a indústria cinematográfica denominaram de cinema eletrónico 

(e-cinema) e o cinema digital (d-cinema) (Klachin, 2010). 

Além disso, o processo de convergência transforma o cinema, a televisão, o vídeo, a 

internet, os telemóveis, o satélite e o cabo em instrumentos de uma mesma atividade 

económica, no que diz respeito à exibição de conteúdos audiovisuais (Castro, 2008). 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    226 

O aparecimento da tecnologia digital trouxe novas formas de exibição. A internet é um 

local praticamente ilimitado de publicidade a nível mundial e de “exibição alternativa” 

(Idem). 

A transformação das salas de cinema envolve obras de construção e aquisição de 

equipamentos e softwares, que são, na sua totalidade, importados. Portanto, os seus 

impactos na economia estão, basicamente, na criação de emprego, na economia e no 

aumento das importações (Ibidem). 

Como os equipamentos cinematográficos possuem preços elevados, os custos de 

adaptação das salas são exorbitantes (Butcher, 2008). 

Com o cinema digital tem que se ter em atenção os problemas a nível da segurança e 

também com o uso das salas de cinemas para exibir conteúdos alternativos, sendo 

uma forma dos exibidores ganharem dinheiro com o aluguer das salas de cinema para 

a exibição de outros conteúdos para além de filmes (Gubbins, 2007). 

Atente-se que o material de origem digital chegará aos cinemas de variadas formas. 

Inicialmente, utilizava-seo padrão DVD-ROM, cuja entrega era efetuada pelos correios. 

A transmissão por satélite pode eventualmente tornar-se um método de entrega 

dominante. Para pequenas salas de cinema e menores distribuições, a rede de banda 

larga de ampla distribuição (WAN) é viável, bem como os modems DSL que têm 

largura de banda com capacidade suficiente para transmitir os arquivos de dados para 

as salas de cinemas (Clark e Bruns, 2000). 

No que diz respeito ao funcionamento da concessão das salas de cinema, a maioria 

da receita da venda dos bilhetes volta para os estúdios de cinema. Os proprietários 

negoceiam acordos de distribuição de filmes através de um filme booker. O filme 

booker aluga um filme num cinema especial para um determinado número de 

semanas. A percentagem das vendas de entradas que o cinema recebe para um filme 

aumenta a cada semana que o filme é exibido na sala de cinema. Durante a semana 

de abertura de um filme, o cinema pode receber de 20 a 30% das vendas. Até à quinta 

ou sexta semana, o percentual que o cinema recebe pode crescer para 65%. Mas a 

maioria dos filmes só ficam em exibição algumas semanas. As duas primeiras 

semanas são tudo o que é necessário para prever com precisão o padrão global de 

receitas de um filme, que por sua vez, pode ser utilizado para previsão de receita dos 
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outros modos de distribuição, já que a maioria das receitas de um filme é criada nas 

semanas iniciais (Dietert, Keefe e Minifie, 2003). 

Estima-se que as concessões dão origem a 30% das receitas, com a contabilidade de 

bilheteira para 65% e jogos de vídeo os 5% restantes. No entanto, a margem de lucro 

das concessões pode chegar aos 80%. As empresas concessionárias podem pagar 

aos proprietários do cinema para executar esta parte do negócio. Os exploradores das 

salas de cinema também recebem receitas de estúdios de cinema para exibir trailers. 

Estes têm de contactar as empresas de cinema todos os dias para informar o número 

de pessoas que viram cada trailer, a fim de recolher as suas receitas. Além disso, 

muitos cinemas mostram slides publicitários antes dos filmes (Idem). 

Como as novas tecnologias na produção e distribuição evoluíram, foram criadas novas 

janelas para o lançamento de filmes. Estes estão a mover-se cada vez mais rápido de 

uma janela para a próxima, ameaçando assim os tradicionais exibidores 

cinematográficos. A proporção da receita total da versão cinematográfica tem sido 

cada vez menor. Os exibidores obtêm receitas a partir de duas fontes principais, a das 

vendas de bilhetes de cinema e a das concessões (Chang [et al.], 2003). 

O modelo de licenciamento dominante entre os exibidores e os estúdios é um modelo 

de compartilhamento de receita bastante complicado, baseado numa percentagem das 

receitas de bilheteira. Os exibidores são obrigados a pagar taxas de licenciamento 

numa base de escala móvel, de tal forma que a maioria da receita de bilheteira nas 

duas primeiras semanas é para pagar à entidade licenciadora. Ultimamente, os 

estúdios têm sido mais agressivos exigindo uma percentagem maior dos recibos de 

bilheteira. É comum para os exibidores receberem apenas 10% das receitas de 

bilheteira na primeira semana de um grande lançamento. Os exibidores estão em risco 

elevado de perdas caso o filme perca popularidade rapidamente. O regime de 

licenciamento em que se comprometem exibidores e estúdios tem de ser estabelecido 

muito antes da data de lançamento real, para que os estúdios possam produzir as 

impressões físicas necessárias (Idem). 

Para se compreender como funciona esta indústria é preciso ter em conta que o 

lançamento em cinema representa apenas uma parte das receitas de um filme. Aliás, 

na maioria das vezes representa mais despesas do que receitas. Para além dos 

custos de produção, é no lançamento em cinema que é investido mais dinheiro em 

promoção e publicidade. No entanto, o lançamento em cinema continua a ser 
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importante porque define o potencial de um filme e o subsequente ciclo de vida. Uma 

boa carreira nas salas reflete‐se em bom negócio no vídeo e na possibilidade de 

cobrar quantias mais elevadas aos canais de televisão (Quintas, 2010). 

Normalmente, era nestas segundas e terceiras vendas que os lucros eram 

significativos, sobretudo no vídeo. Ora, o mercado de aluguer e venda, tem vindo a 

cair nos últimos anos. Hoje, já não representa o monopólio que os estúdios tanto 

apreciavam. Por isso, as majors necessitam de encontrar novas fontes de rendimento 

que compensem a quebra do home video tradicional. O Blu‐ray vai atenuar um pouco 

a crise e o 3D ajuda a elevar a receita de bilheteira, mas presume-se que estas 

alternativas não vão ser eficientes durante muito tempo (Idem). 

Assim, os mercados de audiovisual a nível mundial regem-se por acordos de exibição 

exclusivos, com a projeção em salas de cinema a constituir um elemento decisivo na 

criação da “identidade de marca” de um filme em cada um dos países onde é exibido. 

Os produtores e distribuidores otimizam as receitas faseando a comercialização dos 

filmes nas diferentes plataformas (janelas mediáticas). Essas janelas ou cronologias 

diferem entre os 27 Estados-Membros da UE, mas a sequência normal para um filme 

de longa-metragem, por exemplo, seria, exibição nos cinemas, edição em 

vídeo/DVD/Blu-ray, VoD, televisão por assinatura e por fim, transmissão em canal 

aberto. Na grande maioria dos Estados-Membros, a cronologia e a duração de cada 

janela mediática são contratualizadas entre os titulares dos direitos e os distribuidores. 

No entanto, os Estados-Membros mantêm medidas regulamentares nacionais no que 

respeita às janelas mediáticas, enquanto outros associam a concessão de subsídios 

para a produção de filmes a respeito das janelas mediáticas acordadas (Comissão 

Europeia, 2011a). 

Castro (2008), realizou uma projeção de adaptação das salas equipadas para exibir 

cinema digital, no período de 2009-2022.  
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Tabela 4 – Projeção das salas de cinema digital para 2009-2022. 

Investimentos 
Determinantes do 

investimento 

Transformações 
promovidas pelos 

investidores 
Efeitos na economia 

Adequação das 
salas de cinema 
ao padrão 
digital 
 
Construção de 
novas salas 

 Difusão do 
padrão digital 
no cinema 
 

 Expansão da 
procura 
 

 Políticas 
públicas de 
fomento 

 Dos equipamentos só 
importação 
 

 Ampliação do público 
para o cinema 
 

 Aumento de 
investimentos 
publicitários no 
cinema 
 

 Desenvolvimento de 
softwares de gestão 

 

 Aumento das 
importações 
 

 Aumento do PIB e 
do emprego 
 

 Desenvolvimento 
tecnológico 
(softwares) 
 

 Democratização 
do acesso à 
cultura 

 
 

Fonte: Castro (2008, p.77) 

Nesta situação, a questão do modelo de negócios resolver-se-á e os investimentos na 

adequação das salas existentes ao padrão digital devem aprofundar-se. As futuras 

salas já serão construídas no novo padrão e adequadas para projeção em 3D. Os 

investimentos, neste campo, não serão determinados apenas pelo crescimento 

espontâneo da procura, mas por uma política ativa de democratização de acesso ao 

cinema, com alto fomento público para construção de salas em cidades no interior. 

(Idem) 

As salas deverão tornar-se espaços multimédia, como refere Luca (2004), exibindo 

além de filmes, novos tipos de conteúdo como por exemplo, eventos desportivos e 

artísticos ao vivo. Estes conteúdos alternativos, assim como a publicidade, permitiram 

um acréscimo na faturação das salas, tornando-se um fator importante para a sua 

viabilização económica (Idem). 

4.3.4.8.2. TECNOLOGIA DA PROJECÇÃO DE CINEMA DIGITAL 

Em cinema digital, o tempo e as receitas estão fortemente interligados. É por isso que, 

devem aplicar-se normas de qualidade mais rigorosas ao longo do desenvolvimento 

de cada projetor de cinema (BARCO, 2011). 

O custo do capital dos sistemas eletrónicos de projeção, incluindo o projetor e os 

equipamentos do servidor, é um impedimento à implementação digital para os 
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exibidores. Felizmente existem ajudas para estes, como por exemplo o VPF, em que o 

custo de conversão pode ser coberto, em parte ou na totalidade, pelas distribuidoras 

ou por outras entidades que também saiam beneficiadas com o modelo de distribuição 

digital (Clark e Bruns, 2000). 

A película cinematográfica em 35 mm, desenvolvida por Eastman Kodak sob a 

encomenda de Thomas Alva Edison, mostrou-se, por mais de cem anos de existência, 

uma invenção quase perfeita. Durante todo esse tempo foram-se incorporando 

avanços tecnológicos que permitiram projeções coloridas, sonoras, estereofónicas e 

com ecrã panorâmico (wide-screen). Não bastasse essa capacidade inédita de 

incorporar tantas modificações, possui ainda uma resistência física que permite o uso 

contínuo por centenas de vezes com desgastes graduais, mantendo as principais 

características da imagem e som durante essas exibições. Até à década de 80 do 

século passado, era comum que uma cópia atingisse um milhar de exibições, visto que 

os filmes eram lançados regionalmente. Uma cópia ficava em circulação por até cinco 

anos. Evidentemente, grande parcela dessas salas de exibição não possuía 

equipamentos de boa qualidade, tampouco uma manutenção cuidada (Luca, 2009). 

Estas especificações que envolvem a alta qualidade de projeção da imagem e do som 

associadas à forte resistência ao uso continuado, fizeram com que o filme 

permanecesse como media principal para as exibições nos cinemas, porque os 

suportes existentes, como os VHS e posteriormente os DVD’s, não possuíam 

qualidades técnicas equivalentes à película cinematográfica. Mesmo que as tivessem, 

não existia um projetor eletrónico capaz de produzir exibições com a mesma qualidade 

das cinematográficas, muito embora muitos países, como a Turquia, a Índia e a China, 

tenham adotado os projetores em CRT (Cathode Ray Tube) e os de LCD (Liquid 

Cristal Device) acoplados a vídeo reprodutores para utilizar nos seus cinemas 

populares (Idem). 

No final da década de 90, começaram a surgir os primeiros projetores eletrónicos de 

alta resolução e luminosidade que utilizavam dispositivos e princípios totalmente 

diferenciados dos seus antecessores. Reproduziam filmes transferidos para medias 

com alta resolução que eram utilizados para a produção televisiva e já amplamente 

usados na produção, finalização e realização de efeitos especiais dos filmes, como 

BETACAM DIGITAL, DVD’s especiais ou discos rígidos. Nessa época, já era comum 

as filmagens em película 35 mm serem transferidas digitalmente para esses suportes, 
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para edição e sonorização do filme e, finalmente, digitalizar as imagens para um 

negativo, a matriz principal do filme (Ibidem). 

No período decorrido entre 1999 e 2002, foram apresentadas inúmeras soluções para 

a exibição digital. Algumas bastante simples, não procuravam alcançar os grandes 

cinemas, mas sim a instalação de espaços para exibição em locais que não tinham ou 

que tinham desaparecido as suas salas de cinema, durante as sucessivas crises que a 

indústria cinematográfica sofrera desde o surgimento da televisão. Nesses espaços, 

exibiam-se cópias de DVD’s através de projetores de uso doméstico ou industrial, 

DLP-1 chip ou os referidos LCD. Outros pretendiam formatos alternativos que 

reduzissem os custos das cópias, fazendo projeções com películas com registo digital 

(BETACAM DIGITAL, Mini-DV ou DVCAM), formatos esses que são usados para o 

sistema de compressão utilizado para a televisão e a internet, o MPEG-4. Assim, 

utilizavam projetores DLP com maior intensidade de luz, à volta de 4000 lúmens, com 

a resolução HD – High Definition (1280x1024 pixels), porém sem a configuração que a 

Texas Instruments destinara aos cinemas na versão DLP cinema. Por último, os 

estúdios norte-americanos haviam adotado, experimentalmente, em cerca de cem 

salas distribuídas pela Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia e Brasil, uma 

configuração onde se dispunha de um servidor que processava as imagens na 

resolução HD, comprimidas pelo MPEG-2 e que era utilizado nos DVD’s. Entendiam 

que quanto menor fosse a taxa de compressão da imagem, menores problemas e 

interferências teriam na descompressão e, portanto, na própria exibição do filme. 

Adotaram assim como projetor o DLP CINEMA com até 15000 lúmens, capaz de fazer 

projeções claras e definidas em ecrãs de até 15 metros de largura (DCI, 2008). 

Não se tinha, efetivamente, um padrão comum aos diversos tipos de exibição e as 

referências para a elaboração de matrizes para os cinemas, seguiam critérios 

advindos de outros setores da indústria audiovisual, como o homevideo, a internet e a 

televisão. Nenhum laboratório divulgava os seus critérios para a confeção das 

matrizes. Havia uma perceção dentro das empresas distribuidoras de que a 

substituição dos equipamentos de 35 mm para os projetores e servidores digitais 

estava bem distante de ser efetivada e que as instalações tinham um carácter 

transitório e experimental. Contudo, diversos países utilizavam os sistemas no padrão 

intermediário, composto de servidores que operavam com o sistema de compressão 

MPEG-4 e projetores DLP-3 chips. Entendia-se que, eram capazes de fornecer uma 

projeção de boa qualidade que atenderia às necessidades e expectativas dos países 
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deficitários em termos do número de ecrãs existentes. Noutros países, com grande 

oferta de salas, tais equipamentos destinaram-se às salas de cinemas de arte ou 

àquelas voltadas à diversidade da exibição de cinematografias de países que tinham 

dificuldade em aceder aos grandes circuitos de exibição, como ocorreu na Inglaterra, 

onde o organismo estatal UK COUNCIL estruturou um circuito alternativo que exibe os 

filmes que não são distribuídos pelas majors ou pelas grandes empresas europeias 

(Idem). 

Com efeito, no elo da exibição da cadeia de valor de cinema, o mais importante é a 

sala de projeção em si. Esta deve ter dimensões suficientes para suportar um tamanho 

de ecrã de pelo menos 8x3,3 metros com 6x2,5 metros para relação de aspeto liso. 

Deve ser profunda o suficiente para proporcionar uma visualização de pelo menos de 

2,5 metros de altura ou 8 metros do ecrã. É necessário também um projetor de cinema 

digital "aprovado", 2K ou 4K, projetor padrão da SMPTE. É indispensável verificar e 

manter a calibração correta no projetor antes de cada evento e, se necessário re-

calibrar (Whittlesey, 2007). 

Assim, houve uma necessidade de padronização dos equipamentos. Os estúdios 

norte-americanos sofriam de dois grandes temores, a não padronização dos sistemas 

de projeção, que criaria grandes dificuldades na circulação dos filmes, e a entrada de 

novos fornecedores tecnológicos, como as empresas voltadas à informática e ainda, 

das empresas de comunicações, tais como, telefonia e serviços de transmissão de 

dados. Pouco adaptadas às regras da indústria cinematográfica, essas empresas 

eram agressivas em aspetos bastante sedimentados das relações entre as três áreas 

da economia do setor: produção, distribuição e exibição. Os anos de 2000 e 2001 

seriam marcantes para a indústria cinematográfica, na decorrência da quebra da bolsa 

de valores voltada ao setor eletrónico, a NASDAQ. Os movimentos especulativos do 

capital facilmente levaram a situações em que se abriram novos cinemas em 

proporções desvinculadas das frequências. Deste movimento, muitos circuitos 

exibidores faliram, em especial os situados no território norte-americano, criando uma 

instabilidade dentro do sistema industrial. Muitas empresas do setor eletrónico, ao 

perderem parte significativa dos seus consumidores, como os serviços de telefonia por 

satélite, voltaram-se para oferecer os seus serviços para o cinema (Idem). 

Entretanto, destacaram-se inicialmente duas tecnologias para projeção de cinema 

digital, os projetores de micro espelhos e os projetores LCD. Os primeiros usam uma 
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lâmpada de alta potência que ilumina um prisma ótico e divide a luz nas componentes 

de cor vermelha, verde e azul. Cada uma destas cores é direcionada para um chip 

semicondutor revestido com mais de um milhão de pequenos espelhos. Com base na 

informação de vídeo do filme, o chip posiciona cada um dos espelhos para refletir a 

cor incidente. Coletivamente, os espelhos formam uma imagem monocromática que é 

novamente redirecionada para outro prisma ótico que se encarrega de juntar as 

imagens proveniente de cada chip, criando assim uma imagem a cores que é 

projetada no ecrã. Os segundos, refletem a luz num espelho coberto por cristais 

líquidos. Com base na informação de vídeo do filme, o projetor posiciona alguns dos 

cristais para deixarem passar a luz e outros para a bloquear. Deste modo, o projetor 

altera as propriedades da luz incidente para criar uma imagem (Ferreira e Pereira, 

2002). 

Atualmente, duas das tecnologias utilizadas mostraram-se mais adequadas e viáveis 

para o uso em projeções digitais: o sistema DLP, desenvolvido pela Texas Instruments 

e o SXRD (Silicon X-Tal Reflexive Display), de propriedade da SONY. Outras 

tecnologias chegaram a ser adotadas, mas não seguiram adiante, sobretudo pelas 

dificuldades inerentes ao processamento de imagens em velocidade rápida, à 

necessidade de forte luminosidade e resoluções altíssimas. Mesmo a Sony com o seu 

aparelho SXRD teve grandes dificuldades, pois se este apresentava resultados 

espetaculares nos aspetos da resolução da imagem, oferecia, em contrapartida, 

imagens sem grande luminosidade, além de se valer de um sistema de 

processamento muito sofisticado e, na visão prática dos técnicos, pouco confiável 

(Luca, 2009). 

Com tecnologia DLP, a imagem é criada por espelhos microscópicos dispostos numa 

matriz sobre um chip semicondutor. Estes espelhos podem ser reposicionados 

rapidamente para refletir a luz através da lente, aproximando-se ou afastando-se dela. 

O reposicionamento rápido dos espelhos permite a intensidade da luz saída através da 

lente que é graduada, de branco (espelho na posição on) para preto (espelho na 

posição off). Os projetores de cinema DLP usam três matrizes de espelhos (ou chips) 

e um prisma ótico para dividir a luz da lâmpada para cada cor primária da luz (Ribés, 

2007). 

Assim, a tecnologia DLP revelou-se adequada para a projeção de cinema, em termos 

de resolução, de profundidade de cor e relação de contraste. Além disso, foi 
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consistente, estável, confiável e sem problemas de manutenção na exposição ao 

ambiente (Idem). 

Os processos de funcionamento utilizados pelos dois fabricantes são totalmente 

diferentes, possuindo, porém, um princípio comum na sua arquitetura, são projetores 

reflexivos que dispõem de chips que digitalizam as imagens vindas de uma memória 

digital. Os chips recebem um intenso feixe de luz que, refletindo a imagem, atravessa 

um sistema ótico e a lente, projetando assim uma imagem brilhante e definida no ecrã. 

Diferem, portanto, da maior parte dos projetores anteriormente existentes, nos quais a 

imagem é formada em painéis transparentes e a luz atravessa-os, indo diretamente a 

uma lente que projeta a imagem. Os projetores com painéis em LCD usam do mesmo 

princípio da projeção com a película cinematográfica, sofrendo, portanto, as 

interferências do sistema de obturação da imagem e, pior, as dificuldades no perfeito 

assentamento das imagens sobrepostas em três diferentes dispositivos (Luca, 2009). 

O ambiente era extremamente favorável à Texas Instruments, que licenciou três 

fabricantes para produzir a versão especial do DLP Cinema: Christie, NEC e BARCO. 

A pressão para a adoção de sistemas digitais utilizados nas transmissões de televisão, 

nos DVD’s e na internet, conhecidos pelas siglas MPEG-2 e MPEG-4, foi afastada 

desde os primeiros passos da projeção digital com os projetores DLP CINEMA (Idem). 

Entretanto, nas novas tecnologias de projeção, existe o prisma tradicional TI DLP 

Cinema e uma proposta de um prisma de menor custo licenciada pela Kodak. No que 

diz respeito à iluminação a laser, atualmente está a receber atenção especial. A luz 

laser é mais cara do que a luz xénon, mas tem a grande vantagen de custos de 

operação mais reduzidos. Mais leve, tempo de vida superior, economia substancial no 

consumo de energia elétrica e ainda um aumento considerável no que concerne aos 

parâmetros colorimétricos. Muitas empresas estão a trabalhar nesta área, incluindo a 

laser light engines, a Kodak e todas as empresas de projeção de cinema digital 

(Karagosian, 2011a), pois a esperança da indústria reside na tecnologia baseada em 

luz modelada por laser. 

Consequentemente, os exibidores de cinema digital, não estão totalmente de acordo 

com os limites do filme colorido de 35 mm. Os atuais projetores têm uma fonte de luz 

xénon, que define os limites da cor exibida. Como outras tecnologias de projeção 

podem vir juntamente com gamas de cor muito mais amplas do que as atualmente 

disponíveis, por exemplo baseado no laser como já foi referido, alguns fabricantes 
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sentiram que o cinema digital deve ser expansível no futuro, para um espaço de cores 

mais amplo que poderia então representar as capacidades completas do filme. Como 

os atuais projetores de filmes também utilizam lâmpadas xénon isto ofereceria uma 

melhoria na exibição cinematográfica (Wilson, 2007). 

Em relação aos custos de manutenção, nos projetores digitais são bem maiores do 

que nos projetores 35 mm. Enquanto os equipamentos 35 mm têm vida média de 25 a 

30 anos, a estimativa é de que projetores digitais durem cerca de dez anos. No 

sistema analógico, em película, os custos de manutenção giravam em torno de 10 mil 

USD por ano, valor que deve passar para 25 mil USD para os projetores digitais. O 

digital será sempre um negócio mais caro, pois é necessário estar atento à velocidade 

da atualização tecnológica tanto dos equipamentos (hardware) como dos programas 

utilizados (software). A vida útil dos projetores é definida pelo avanço dos 

semicondutores, cuja tecnologia é movida pela indústria dos telefones móveis. A vida 

útil dos softwares, por sua vez, é estimada, no máximo, em cinco anos (Butcher, 

2008). 

No que concerne aos servidores, os maiores complexos deverão operar com pelo 

menos três servidores diferentes, um dedicado à gestão do cinema (management 

server), um servidor de library (que recebe e armazena os filmes) e os servidores 

exclusivos da cabine de projeção de cada sala. O sistema de gestão da sala de 

cinema possui programas separados e automatizados que determinam os horários das 

sessões (show schedule) e a playlist de cada sessão (publicidade, trailers e filme). 

Dentro da playlist, os pacotes de trailers e publicidade podem ser atualizados a 

qualquer instante, mas o pacote do filme, não, já que o seu acesso depende de uma 

“chave” enviada pelo distribuidor (Idem). 

Da mesma forma, cada auditório é obrigado a ter um sistema de gestão único 

dedicado à sala de cinema ou ao sistema de gestão do ecrã. Este sistema de gestão 

cria uma playlist individual ou a partir de qualquer local ou fora do local onde são 

trocados como um arquivo de um ou mais sistemas de gestão de ecrãs (Vasilios, 

2008). 
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Ilustração 25 - Exemplo de um sistema de gestão de uma lista de reprodução. (Adaptado a partir de: Vasilios, 2008, p.21) 

O sistema de gestão do ecrã fornece um interface do utilizador para locais de controlo 

do auditório, como iniciar, parar, selecionar e editar uma lista de reprodução. Este 

sistema pode monitorar e executar diagnósticos em equipamentos dentro do auditório 

e fornecer informações de status, podendo ser local ou remota e utilizar uma rede de 

computadores (Idem). 

Tabela 5 - Exemplo de um sistema de gestão de ecrãs 

Item, Observação ou Problema Situação 

Filme recebido corrompido SMS pode validar o DCP recebido 

Receção da lista de reprodução SMS pode validar o CPL recebido 

O filme preparado para reprodução é modificado SMS pode verificar o filme preparado contra o CPL 

Associações de tempo de reprodução de trailers-
filme 

SMS dá a conhecer a lista de reprodução e as 
estatísticas de execução 

Fonte: Adaptado a partir de: Vasilios (2008, p.22) 

Entretanto, é possível manter a operação em 35 mm numa sala equipada com um 

projetor digital. Nos EUA e em alguns outros mercados já estão a ser construídos 

complexos 100% digitais. No caso da conversão de cinemas já existentes, é possível 

manter o projetor 35 mm na mesma cabine e variar a utilização, sem prejuízos em 
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termos de som, por exemplo. Mas é necessário que a cabine tenha dimensões 

suficientes para comportar os dois projetores (Ibidem). 

Atualmente, muitas salas usam equipamentos digitais 2K, mas já se sabe que o futuro 

será o 4K, uma espécie de HD ou Blu-ray da projeção em cinema com maior definição 

do que a atual em uso nesta indústria. Nem é preciso expressar que a mudança irá 

custar muito dinheiro (Quintas, 2012). 

Melhorar o custo dos sistemas está na mente de todos. É difícil prever as novas 

reduções no custo do projetor (Karagosian, 2011a). 

De alguma maneira, as relações comerciais nos setores do cinema irão mudar e 

encontrarão novos modelos de comercialização. E, com certeza, os preços dos 

projetores digitais irão baixar. Quando o ponto de equilíbrio custo-número de unidades 

vendidas for atingido, outra dificuldade será superada (Klachin, 2010). 

Assim, como todo o hardware específico em cinema digital vai migrar para o projetor, o 

software irá surgir um dia, em que fornece interoperabilidade out-of-the-box, para 

todos os aspetos da operação no cinema (Karagosian, 2011a). 

4.3.4.8.3. IMPACTOS DO DIGITAL NA EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA  

O aparecimento do digital na indústria do cinema trouxe para o elo da exibição poucas 

vantagens. Uma delas é a obrigatoriedade de trocar as lâmpadas de xénon que, 

iluminam a projeção, dentro dos prazos de tempo recomendados pelo fabricante de 

forma a evitar que possam explodir dentro do equipamento, devido ao aquecimento. 

Antigamente, tal facto era relativamente comum quando os cinemas tentavam reduzir 

custos mantendo as lâmpadas até ao limite, com prejuízo natural para o espectador. 

Nos novos equipamentos, o rebentamento de uma lâmpada pode causar mais do que 

um susto, pode danificar seriamente o projetor e forçar a reparações dispendiosas. 

Tradicionalmente, um projetor analógico durava décadas. Quem conhece o mundo 

digital sabe a que velocidade os equipamentos e os formatos de armazenamento 

ficam rapidamente obsoletos (Quintas, 2012). 

Outras das vantagens para o cinema digital é o aparecimento do conteúdo alternativo, 

por exemplo concertos ao vivo e desportos, que será uma fonte adicional de receitas 

para os exibidores e também uma maior capacidade de duplicação do filme que irá 

beneficiar os exibidores, bem como os criadores, uma vez que com o digital, o filme 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    238 

não corre o risco de perda de qualidade, o que acontecia com o sistema analógico. De 

um modo geral, um maior número de cópias económicas e inalteráveis poderia tornar 

a relação do distribuidor e do exibidor mais flexível, no entanto, esta questão é muito 

sensível e terá de ser ajustada ao longo do tempo. Finalmente, os cinemas podem ter 

as suas cópias mais cedo do que com o modelo de 35 mm, desde que a cópia não 

tenha que ir fisicamente de uma unidade para outra, dependendo muito de como o 

modelo de negócio é estabelecido (Ribés, 2007). 

Porém, o menor beneficiário imediato da adoção do padrão digital é o elo da exibição 

como já referido. Por um lado, os custos de adequação e manutenção das salas 

digitais são elevados, por outro, como os eventuais ganhos de qualidade de imagem 

não são percetíveis ao público, os exibidores não podem reajustar os bilhetes para 

cobrir esses custos (Castro, 2008). 

No entanto, a transição do filme em película para o digital é a maior revolução no 

cinema desde o início do cinema falado em 1927. Os estúdios de cinema e os 

distribuidores poderão arrecadar centenas de milhões de dólares por ano em 

processamento e distribuição de filmes. Para alcançar estes resultados, os cinemas 

devem investir em projetores digitais. A qualidade da projeção digital demorou anos a 

chegar ao mesmo nível que a da película, tornando assim os realizadores céticos à 

sua utilização. Uma desvantagem para a projeção digital é o facto de as salas de 

cinema não serem financeiramente capazes de adquirir o dispendioso custo do 

equipamento necessário para a transmissão e projeção digital (Dietert, Keefe e Minifie 

2002). 

Além disso, comparado ao equipamento de 35 mm, o equivalente digital é quatro a 

seis vezes mais caro. Portanto, uma instalação digital, ou algumas partes dela, pode 

tornar-se tecnologicamente obsoleta em cerca de cinco anos, enquanto que, com um 

projetor de 35 mm o investimento dura pelo menos 15 a 20 anos. Para dificultar a 

situação, os custos de manutenção de um sistema digital são incertos, mas deverá ser 

maior do que no sistema analógico. No geral, os exibidores verão o investimento em 

equipamento digital como um custo demasiado elevado e excessivamente arriscado, 

com um retorno sobre o investimento vago a longo prazo. Assim, os exibidores 

precisam de suportar o custo de compra de novos equipamentos caros para além de 

estarem a lutar contra um declínio no número de espectadores nas salas de cinema 

(Ribés, 2007). 
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No entanto, o aparecimento da tecnologia digital no cinema traz algumas limitações, 

uma vez que os cinemas e os exibidores têm sofrido nos últimos anos de um aumento 

da concorrência da tecnologia, sob a forma de sistemas de home theater, DVD, HD-     

-DVD e Blu-Ray. Nos Estados Unidos, as grandes cadeias de cinema ainda não 

amortizaram os investimentos que fizeram na década de 1990 em multiplex, enquanto 

na Europa, os cinemas pequenos estão a enfrentar uma concorrência mais intensa a 

partir dos multiplex (Idem). 

Todavia, se é difícil diminuir o custo do próprio projetor, então as melhorias na 

tecnologia de projeção incidirão sobre os custos das lâmpada, a redução do consumo 

de energia e melhoria nos níveis de luz para algumas tecnologias de imagem 

(Karagosian, 2011a). 

4.3.4.9. CONSUMO 

4.3.4.9.1. ORIGEM E TIPO DE AUDIÊNCIAS 

Audiência é usualmente entendida como termo coletivo para “recetores”, no modelo 

sequencial simples do processo de comunicação de massas (fonte, canal, mensagem, 

receptor, efeito) e pode ser definida como “conjunto de pessoas que recebem um 

determinado conteúdo dos media, ou pelos canais dos media (McQuail, 2003). 

Assim, as audiências são entendidas como grandes agregados de espectadores 

dispersos e passivos, conscientes de serem parte de um conjunto muito maior e só 

podem interagir diretamente com um pequeno número (Idem). 

Para Ang (1991), a audiência de massas é constituída momentaneamente pelo 

contacto mais ou menos simultâneo com uma fonte distante e não tem outra existência 

exceto a do registo das indústrias mediáticas. A ideia da audiência de massas é, por 

vezes, negativamente associada à ideia de multidão, de grandes agrupamentos de 

pessoas anónimas e ignorantes, indivíduos sem cultura, agindo quase irracionalmente.  

De outra forma, a audiência é vista como um agrupamento "natural" de 

telespectadores, ouvintes, leitores e utilizadores de meios de comunicação diferentes. 

As instituições dos media produzem notícias, programas, artigos, filmes, sites da 

internet e outros produtos mediatizados que permitem o acesso às audiências 

(Puustinen, 2006). 
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A audiência pode também existir como “alvo” imaginado ou como grupo desejado de 

recetores. Pode coincidir com um grupo social concreto ou público em geral. As 

audiências mediáticas não são entidades fixas e podem só ser conhecidas a posteriori 

como abstrações estatísticas (por exemplo, índices de audiência), com uma conhecida 

probabilidade de recorrência. Sendo as audiências definidas, pelo menos em parte, 

pelo conteúdo dos media, não podemos estudá-las sem estudar o conteúdo. A sua 

análise requer métodos para classificar as respostas de forma relevante às suas 

perceções e seleções, bem como ter em atenção a interpretação do conteúdo por 

parte das audiências (McQuail, 2003). 

No que se refere à origem das audiências, a sua génese pode ter acontecido na 

sociedade, nos media ou nos seus conteúdos. Os espectadores/consumidores 

estimulam os media, com as suas necessidades ou estes atraem-nos com os 

conteúdos que oferecem, podendo ser com o uso da tecnologia como o cinema, rádio 

e televisão, ou atraídas por um novo meio de comunicação, como uma nova revista ou 

uma estação de rádio (Idem). 

Entretanto, nos últimos anos de teoria e pesquisa sobre audiências, emergiu uma 

tipologia que as pode classificar em ativas e passivas. Nas primeiras, encontra-se o 

público ativo: individualista, "impermeável para influenciar", racional e seletivo. Na 

audiência passiva, tem-se um público conformista, crédulo, vulnerável (Biocca, 1988). 

Saliente-se que nos estudos de audiência só se avalia quantas pessoas estiveram 

atentas aos media, não respondendo à forma como as audiências percebem as 

mensagens e de como as assimilam ou são influenciadas por elas (Carvalho, 1997). 

Ainda no que concerne às audiências passivas, o comportamento do público face aos 

media é uniforme, isto é, considera-se as massas sem capacidade de iniciativa 

própria, passivamente sujeitas à influência ou mesmo ao controlo dos media, ou seja, 

os media podem manipular o público, as atitudes e os comportamentos dos seus 

membros. Esta conceção foi dominante nas primeiras décadas do século XX. A noção 

de um enorme poder dos media e da passividade da audiência era um pressuposto 

infundado (Idem). 

Já em relação às audiências ativas, esta expressão surgiu no contexto da revisão de 

ideias sobre a audiência de massas. De início, a investigação estabeleceu que as 

audiências dos media eram, em vários graus, seletivas, motivadas e resistentes a 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    241 

influências. A atividade da audiência tem sido estudada com mais atenção na tradição 

da pesquisa dos usos e gratificações bem como na investigação sobre análise de 

receção (McQuail, 2003). 

4.3.4.9.1.1 CONCEITO DE AUDIÊNCIA EM CINEMA 

Em cinema, audiência é um conjunto de espectadores que veem um filme ou ainda, o 

público do cinema em geral, cuja afluência pode caracterizar o grau de interesse do 

filme, do realizador ou dos seus atores. Para avaliar o grau de audiência pode-se 

auscultar o mercado, analisar em termos económico-estatísticos ou verificar alterações 

psicológicas e sociológicas que o filme possa ter produzido. A atividade 

cinematográfica depende muito da análise das audiências. Frequentemente, os filmes 

mais cotados pela crítica não são os que têm maior índice de audiência, dependendo 

este, muitas vezes, das estratégias de publicidade e de marketing ou do conceito de 

moda (In Infopédia, 2012). 

Assim, de todas as formas de expressão artísticas, o teatro e o cinema são as que 

mais dependem da existência de uma audiência ativa. Introduz-se então, um novo 

fator de instabilidade na criação e na produção da obra de arte, que tem por fim tornar-

se pública. Antes da obra, terá que existir já uma audiência predisposta a recebê-la, o 

que pode originar um novo tipo de ansiedade ao seu criador, a ansiedade da 

audiência. É preciso conquistar mesmo antes de se ter criado algo. Não fica de fora a 

possibilidade de a obra de arte ser criada unicamente para responder a um desejo 

remoto de um determinado tipo de audiência e também o facto de espectadores 

casuais de um espetáculo assim ideado ficarem sujeitos à fruição de uma obra 

preconcebida (Damasio, 2007). 

4.3.4.9.2. MODELO DE NEGÓCIO 

O modelo de negócio é uma ferramenta para a compreensão de como o negócio vai 

evoluir. Este processo vai ajudar o “empresário” a aprender a gerir a sua própria 

empresa de uma forma mais eficaz (Legge [et al.], 2004). 

Um modelo de negócio pode ser um documento escrito para persuadir ou recrutar um 

credor para fornecer capital para o empreendimento. É uma ferramenta da gestão 

essencial para um negócio. Pode servir como modelo de execução de um plano 
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estratégico e também pode aplicar-se a um empresário à procura de capital para 

investir num negócio embrionário ou uma expansão dos negócios (Line, 2000). 

Assim, o modelo de negócio é dinâmico. Cada negócio tem a sua personalidade e o 

plano deve-a refletir. Uma das principais funções da gestão é o planeamento. Deve-se 

sempre planear o negócio que se está a realizar. Planeie-se o trabalho e trabalhe-se o 

plano (Legge [et al.], 2004). 

Além disso, o modelo de negócio é o modo preferido de comunicação entre os 

empresários e os potenciais investidores. É, simplesmente, uma representação escrita 

de onde a empresa está, de como vai chegar aos objetivos e o que vai obter depois de 

os alcançar. O modelo de negócio deve incluir todas as informações necessárias do 

negócio em questão (Sahlman, 1997). 

O modelo de negócio pode ser considerado um método de comunicação, pois 

demonstra os passos para tornar as estruturas mais lucrativas e produtivas. As suas 

etapas são as perspetivas, as tarefas e os grupos específicos (grupos de interesse). É 

um alinhamento estruturado que conduz e em que se define a sua produtividade e no 

fim o seu lucro. Para se criar um modelo de negócio, os sistemas de informação são 

bastante importantes, pois as TIC’s são baseadas em lógicas de sistemas e 

determinantes na competitividade. Estes devem ser desenvolvidos, baseados num 

ciclo de vida do produto em si, começando pelo desenvolvimento do negócio, 

seguindo-se para a manutenção e gestão do produto no mercado e acabando com o 

término do negócio (Cardoso, 2007). 

Assim, um bom modelo de negócio não é apenas uma ferramenta para obter um 

determinado financiamento, é um documento “vivo” que fornece a linha de base contra 

a qual se pode medir o desempenho do negócio e onde devem ser revistos e 

atualizados numa base regular. O planeamento é um processo interativo e isso deve 

ser refletido na forma como se utiliza o modelo de negócio (Independent Cinema 

Office, 2011). 

Os modelos de negócio conceptualizam a lógica empresarial subjacente de uma 

empresa. Eles revelam competências da empresa, como cria e define valor através 

dos seus produtos e serviços, bem como as suas ofertas para além da concorrência, 

como se comprometem as suas necessidades operacionais, como são estabelecidas e 
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alimentadas as relações com os clientes e empresas parceiras e como gerar lucros 

(Picard, 2011). 

Muitos argumentam que os modelos de negócios dos media estão a cair, porque não 

geram a receita que tiveram nas duas últimas décadas do século XX, pelo que novas 

fontes de renda ou o reforço das fontes existentes são agora necessários. O problema 

fundamental para as empresas de media, no entanto, não é que as parcelas de receita 

dos seus modelos de negócios sejam ineficazes, mas que muitos deles estão a tentar 

vender produtos dos séculos XIX e XX no século XXI. Em muitos casos, tal acontece 

porque continuam sem alterar o valor do conteúdo dos media tradicionais que foram 

criados em ambientes técnicos, económicos, políticos e de informação desatualizados. 

Se não estão a evoluir e prosperar, as empresas dos media devem rever as bases das 

suas empresas para garantir o que estão oferecer, por um lado o valor central que os 

clientes querem e por outro lado, os seus produtos e serviços de forma única e de 

maneira adequada para o ambiente contemporâneo de rede (Idem). 

O verdadeiro valor económico é criado pelos editores, que escolhem o que será 

melhor servir os interesses dos seus públicos, dentro da enorme quantidade de 

notícias e informações disponíveis e organizar de uma maneira que mova os seus 

leitores com fluidez através do conteúdo. O conteúdo é criado por produtores de 

conteúdo no quadro de referência da publicação e da audiência. Embora o modelo 

online funcione para muitos tipos de publicação especializada que recebem assinatura 

online e informações publicitárias e informações gerais com base em publicidade, não 

está efetivamente delineado para a nova prestação. Entretanto, o modelo de negócio 

de publicidade na internet é especialmente problemático, porque requer centenas de 

milhares de utilizadores regulares antes que possa começar a obtenção de uma 

significativa fonte de receita. Cada vez mais, as editoras estão a adicionar dezenas de 

fontes de receita online, incluindo os pagamentos de alguns conteúdos, a prestação de 

serviços de hospedagem web para os anunciantes locais e as vendas de bilhetes de 

entrada para eventos locais (Ibidem). 

No que diz respeito à indústria do cinema, Hollywood iniciou uma transformação 

tecnológica importante ao reequipar a sua produção e distribuição de negócios para 

explorar a computação, redes de banda larga e exibição digital. Inevitavelmente, o 

cinema digital vai remodelar o negócio de entretenimento e poderá ainda extinguir as 
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linhas entre os cinemas e mercados de entretenimento doméstico (Korris e 

Macedonia, 2002). 

Os acordos financeiros entre os distribuidores e os exibidores são principalmente 

baseados em ofertas de "receitas-repartidas". Isto significa que o exibidor vai pagar ao 

distribuidor um acordo percentual da receita bruta do filme. A percentagem difere de 

país para país e de estúdio para estúdio, mas hoje em dia, é em torno de 40% da 

receita bruta de bilheteira e pode chegar a 60% (este é o caso de grandes sucessos 

em Espanha, por exemplo, que é o país europeu com a maior receita-repartida). Este 

modelo de receita é norma hoje em dia, tendo sido preferido, ao longo dos anos 

anteriores, o acordo flat fee (taxa fixa) (Ribés, 2007). 

A definição de modelo de negócio para o cinema digital é um momento único 

representado pela interseção da evolução da tecnologia aplicada à indústria 

cinematográfica com a tecnologia aplicada ao cinema. A evolução da tecnologia 

aplicada à indústria cinematográfica teria pouca utilidade “se os conceitos de 

hipercompetição, desfronteirização e cadeia de valor não tivessem evoluído até ao 

ponto em que se encontram”. Do mesmo modo, pouco interesse teriam esses 

conceitos nas produções cinematográficas, “se a tecnologia aplicada ao cinema não 

permitisse, de forma tão eficiente, a sua utilização na produção, distribuição e 

exibição” (Arouxa [et al.], 2011). 

Entretanto, a implementação do modelo de negócio do cinema digital segue a mesma 

tendência da curva de aceitação de um novo produto tecnológico pelo seu mercado 

potencial (Karagosian, 2006). 

No que diz respeito à distribuição, o modelo de distribuição digital na indústria 

cinematográfica continua a respeitar as “janelas de exibição”, ou seja, o modelo de 

negócio criado pelas majors, um filme é inicialmente lançado em cinema, 

posteriormente em DVD, após um prazo em TV fechada, e por último exibido em TV 

aberta (Arouxa [et al.], 2011). 

Além disso, para os fabricantes de equipamentos, o valor reside na redução dos riscos 

na realização de investimentos, uma vez que padrões estabelecidos para distribuições 

digitais sãs capazes de amenizar os riscos que estariam envolvidos no 

desenvolvimento de novos equipamentos, em face do balanço necessário entre o 

investimento a realizar e a incerteza do retorno (Idem). 
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Ao longo de 2005 e 2006, vários modelos de negócio, acerca da distribuição do 

cinema digital, foram apresentados ao mercado. Mas, em última análise, o mercado é 

quem irá determinar qual será o modelo dominante, e mais, que o modelo dominante 

poderá variar em função das realidades regionais de infraestrutura. Isto significa que 

aqueles que apresentarem as soluções mais adequadas para as várias procuras de 

mercado emergentes em cada região, serão os vencedores. A procura está 

organizada em grupos de naturezas específicas, a saber: por preços tão baixos quanto 

possíveis para os equipamentos; por custos, sem bónus adicional para os exibidores; 

por interoperabilidade, pois os exibidores requerem soluções tão universais quanto 

aquelas oferecidas pelo filme 35 mm; por conteúdo, garantia de qualidade de conteúdo 

através do acordo com os distribuidores; por durabilidade, garantia de que os 

equipamentos terão vida útil para suportar os avanços tecnológicos compatíveis com 

um prazo adequado de maturação do investimento; por qualidade, garantia de uma 

qualidade de projeção, no mínimo, igual àquela proporcionada pelo filme 35 mm 

(Screendigest, 2006). 

A indústria cinematográfica focaliza o cinema digital no consumidor final. Desta forma, 

através da distribuição digital dos seus conteúdos, o modelo de negócio do cinema 

digital, proporciona a generalização dessa distribuição, sem aumento de custos pelo 

maior número de entregas e/ou distância do ponto de entrega. A distribuição processa-

-se de acordo com o determinado pelas relações comerciais estabelecida entre as 

partes, garantindo, assim, a pronta disponibilidade das produções em qualquer local, 

sem diminuir a qualidade dessas produções e sem que sejam necessários custos 

adicionais, que poderiam pôr em risco, ou mesmo obstar o lançamento em rede 

comercial de alguns projetos. Desta forma, os riscos na distribuição são dirimidos, 

proporcionando mais segurança e uma maior oferta aos consumidores de cinema 

(Idem). 

O modelo de negócio tem como valor para os exibidores a oportunidade de aumentar 

a audiência das suas salas, em face de uma experiência sensorial superior e ainda 

diversificar a oferta de produtos como eventos, concertos ao vivo e outros, que podem 

ser editados e exibidos como um simples arquivo de filme (Clark e Bruns, 2000). 

Assim, as empresas de media e as indústrias precisam de reconhecer o ambiente em 

transformação e responder de forma agressiva, de enfrentar a mudança, de modelos 

de negócios inovadores e de produtos para as tornar sustentáveis (Picard, 2011). 
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Contudo, muitas empresas e indústrias têm investido pouco e de forma lenta, em 

medidas protecionistas para preservar o seu modelo existente, em instituir zonas de 

distribuição em DVD e colocar proteções de direitos digitais em CDs. Embora estas 

possam atrasar um pouco a mudança, investir na inovação irá fornecer mais 

benefícios a longo prazo (Idem). 

4.3.4.9.3. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

O termo consumo designa o ato económico, orientado para concretizar a satisfação de 

determinada necessidade do público ao qual se destina, através da utilização de 

determinado bem (Nunes, 2008). 

Assim, o consumo é um conceito importante na economia sendo também estudado 

por outras ciências sociais. Os economistas estão particularmente interessados na 

relação entre consumo e lucro, pelo que, em economia, a função do consumo 

desempenha um papel importante (Deaton, 1992). 

Naturalmente, o consumo no cinema surgiu desde o seu início. Os espectadores, 

enquanto consumidores, vêm ao cinema para concretizar a satisfação de determinada 

necessidade, ver um mundo de suposições, um mundo utópico, de modo a permitir 

que a sua imaginação ande à solta, seja absorvido por ela e divertir-se com isso. Para 

os cineastas, o cinema é um lugar de valor artístico, mas também técnica e exploração 

científica do espaço a ser utilizado como uma ferramenta para experiências artísticas e 

políticas (Lazar, 2007). 

Com a evolução da tecnologia digital, os consumidores dispõem hoje de formas de 

interação, que os colocam não como meros espectadores, apenas recetores passivos 

das imagens do grande ecrã, mas sim participantes ativos (Raw, 2010).  

Talvez a distinção tradicional entre o cineasta e o espetador não exista mais, todos 

determinam o fluxo e o conteúdo de uma narrativa ficcional, mas de maneiras 

diferentes (Idem). 

Ou seja, o consumidor também se modificou, mostrando-se cada vez mais exigente e 

mais bem informado na hora de adquirir bens e serviços. Esses fatores não só 

mudaram as atividades e decisões empresariais como impuseram que as empresas 

oferecessem aos clientes produtos e serviços com menor preço e melhor qualidade, 

tendo como objetivo primordial a satisfação total do cliente (Arouxa [et al.], 2011). 
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Em suma, a visualização de um filme tradicional gera uma atividade passiva, ou seja, 

o espectador não tem controlo sobre a reprodução de um filme. No domínio digital, o 

consumidor pode afetar a experiência de visualização por meio da interação, tornando-

-se um participante ativo. Esta é uma característica nova que requer novas formas de 

escrever, de filmar e de estruturar as histórias cinematográficas (Halliday, 1993). 

Por seu lado, as formas de interação que os consumidores dispõem, concedidas pela 

evolução da tecnologia digital, conduzem os criadores a recorrer à proteção ou ao 

registo de uma marca, uma patente, um desenho, um modelo ou direitos de autor. 

Embora com caráter não obrigatório, este registo é no entanto desejável, dado que 

assegura um exclusivo legal, evita a usurpação e atribui um direito de propriedade, 

denominado direito de propriedade intelectual (Barbosa e Porto, 2002). 

De considerar que propriedade intelectual pode definir-se como sendo um conceito do 

Direito que reúne num só campo a propriedade industrial, os direitos de autor e de 

outros bens imateriais de vários géneros, entre outros, as obras de arte, as invenções 

tecnológicas, os softwares e os livros. O ramo do Direito voltado à sua protecção 

jurídica é o Direito de propriedade intelectual. Tem por finalidade garantir a inventores, 

criadores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto o devido 

reconhecimento, bem como o direito de serem retribuídos, por determinado tempo, 

pela própria criação (Idem). 

Os direitos de autor e os direitos conexos são direitos de propriedade intelectual, que a 

lei atribui aos artistas, aos produtores, aos autores da letra e da música e aos 

cantores, de modo a que as suas obras ou os seus objetos sejam protegidos (WIPO, 

2003). Servem essencialmente para detetar e perseguir eventuais violações, decidir se 

os usos específicos devem ser licenciados e em que termos, incluindo o pagamento, 

devem ser concedidas essas licenças (Idem). 

Por esse motivo, em ambiente digital é de extrema necessidade a gestão coletiva dos 

direitos intelectuais. O denominado "balcão único", para gestão coletiva coordenada 

de todos os direitos estabelecidos numa base global, é uma possível solução. Desta 

forma, os consumidores para acederem aos conteúdos multimédia, cujos produtores 

os distribuem em CD-ROM, DVD ou via internet, necessitam de licença de uso para 

cada um dos subprodutos. Um outro exemplo que se pode mencionar é o caso dos 

proprietários dos direitos de conteúdo, que usufruem dos seus direitos para as várias 

utilizações dos seus filmes, tais como cinema, vídeo, cabo, televisão e internet, de 
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uma forma minuciosamente planeada, correspondente ao potencial económico e ao 

sucesso de cada utilização (Ibidem). 

Por seu lado, a Comissão Europeia, com a finalidade de ajudar a colmatar lacunas em 

matéria de disponibilidade de serviços online para os consumidores, expressou o seu 

empenhamento através da criação online, de um enquadramento europeu de 

licenciamento dos direitos de autor, para os serviços multiterritoriais e pan-europeus 

(Working Group on Audience Participation, 2011). 

Importa salientar que há consumidores que qualificam os filmes como obras de arte, 

ao invés de produtos de informação, os quais incorporam uma série de diferentes 

direitos intelectuais, pelo que se devem reajustar para uma mentalidade mais 

consciente de copyright (Angelopoulos, 2012). 

Sendo relevante a criação de condições para proteger juridicamente os intervenientes 

do processo de criação e produção, bem como a rápida proliferação do digital e da 

internet, que levaram a um progressivo desenvolvimento tecnológico de fonogramas, 

surgiram apelos para uma melhor e maior proteção dos conteúdos produzidos e, 

ainda, contra a retransmissão dos seus programas por organizações similares. Em 

resposta, quer pela indústria dos media quer por grupos de proteção dos 

consumidores, foi aventado que o atual modelo de negócio das indústrias de 

gravação, filme e transmissão, o qual requer um maior controlo dos conteúdos e 

soluções legais, está desenquadrado da realidade no que se refere à natureza e uso 

das tecnologias digitais e da internet (Fundação Serralves, 2008). 

Assim, a finalidade dos direitos conexos é a da proteção jurídica dos interesses de 

pessoas ou entidades legais que contribuem para tornar as obras públicas, bem como 

para produzir materiais que apesar de não terem proteção no sistema de direitos de 

autor, revelam criatividade, competências técnicas e organizacionais que 

fundamentam o seu reconhecimento semelhante aos direitos de autor (Idem). 

Desta forma, são reconhecidos os direitos conexos dos artistas, pois a sua intervenção 

criativa é necessária para dar vida a obras artísticas, quer sejam musicais ou 

dramáticas, coreográficas ou compostas por imagens em movimento e porque estas 

são motivo de interesse justificável na proteção jurídica das suas interpretações 

individuais (WIPO, 2000). A legislação existente sobre esses direitos estabelece que 

as produções que resultam das actividades dessas pessoas ou entidades merecem 
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igualmente de proteção legal, pois estão interligadas com a proteção de obras sujeitas 

à proteção dos direitos de autor (Fundação Serralves, 2008). 

No entanto, os recentes desenvolvimentos tecnológicos transformaram de forma 

decisiva o modo como os direitos conexos e de autor operam (Idem). Estas questões, 

especialmente quando abordadas em relação ao novo ambiente digital, assumem 

relevante interesse (AGECOP, 2010). Assim, e sem esquecer o papel, cada vez mais 

relevante, dos motores de busca no âmbito da agregação de conteúdos, há uma maior 

necessidade de avaliar, ao nível da cadeia de valor, os diferentes momentos de 

criação de valor com os respetivos responsáveis, de modo a atribuir-lhe a inerente 

remuneração (Cardoso, 2007). Dado que a era digital traz novos desafios para os 

media, para as industrias criativas e para os consumidores, os direitos de autor e 

conexos devem, então, fazer parte da agenda digital que a Comissão Europeia vai 

adotar para os próximos anos (AGECOP, 2010). 

Assim, a literacia em direito de autor e direitos conexos tem de ser tida em conta no 

desafio da Europa no que concerne à implementação das políticas de TIC’s, quer nos 

negócios, quer aos consumidores. Contudo, no que respeita aos conteúdos culturais 

disponíveis na internet, é crescente a necessidade de que os futuros desafios políticos 

apontados pela Comissão Europeia e os comportamentos dos consumidores sejam 

fundidos, de modo a garantir a proteção das obras culturais e dos seus criadores, bem 

como a sobrevivência e desenvolvimento das indústrias criativas na era digital (Idem). 

Por outro lado, em alguns setores os sistemas de gestão coletiva de direito assumem- 

-se na forma de sociedades criadas para gerir direitos de autor e conexos, numa base 

coletiva, desempenhando um papel fundamental na proteção e promoção das 

expressões culturais, permitindo que repertórios mais pequenos e também menos 

populares cheguem ao mercado. Além disso, estas sociedades têm um papel 

fundamental na facilitação do licenciamento de direitos de autor e conexos, reduzindo 

custos de transação (Comissão Europeia, 2012). 

De considerar ainda que os direitos de autor cada vez se aplicam mais aos 

equipamentos digitais e aos meios de comunicação digital (Blázquez, 2007), como 

consequência de na era da internet, a informação ser facilmente acedida, através de 

publicações e da manipulação da informação por computadores e redes de 

computadores, pelo que a gestão coletiva de direitos deve ser capaz de evoluir para 
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modelos europeus que facilitem as licenças destes materiais, incluindo, ao mesmo 

tempo, os seus vários territórios (Comissão Europeia, 2012). 

Por conseguinte, a gestão dos direitos é arquitetada por várias tecnologias que 

permitem, de modo técnico, a licença de informação no digital, sendo por isso, 

considerados sistemas de implementação de controlo, executados por meio de 

linguagem de programação e que exercem determinado efeito sobre determinado 

conteúdo (Kumar, 2012). Assim sendo, permitem aos fornecedores do conteúdo, 

sejam eles criadores, produtores, editores ou distribuidores, a conceção de licenças, 

de modo a estabelecer proteção e privacidade à obra. Estas podem ser diretamente 

aplicadas aos conteúdos, usando, por exemplo um método criptográfico (Idem). 

Em síntese, a gestão de direitos no digital utiliza-se para descrever sistemas 

eletrónicos projetados com o intuito de facilitar a gestão e a comercialização de 

direitos de conteúdo em ambiente digital. Não obstante, é normalmente utilizada como 

ferramenta de marketing do conteúdo (Nikoltchev, 2005b), conduzindo portanto a 

novos enquadramentos da cadeia de valor. 

4.3.4.9.4. INTERNET 

A internet é um sistema mundial de ligações em rede, que utiliza a infraestrutura das 

telecomunicações e suporta hoje um grande número de muitos e variados tipos de 

trocas de comunicação baseadas no computador e incluem ainda, a consulta de bases 

de dados, sites e páginas da rede, bem como interações conversacionais, correio 

elecrónico, comércio eletrónico e transações financeiras (McQuail, 2003). 

Além disso, a internet por vezes chamada simplesmente de "net", é um sistema 

mundial de redes de computadores, ou seja, uma rede de redes em que os 

utilizadores em qualquer computador, podem, se tiverem permissão, obter 

informações de qualquer outro computador e ainda falar diretamente com os 

utilizadores de outros computadores (Rouse, 2008). 

Assim, com a tecnologia da internet, os computadores podem comunicar uns com os 

outros quando falam a mesma linguagem ou utilizam um protocolo de comunicação 

comum. Os computadores, ao comunicarem entre si em rede, necessitam de criar 

protocolos. O Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) é o protocolo 

de rede de comunicação utilizada na internet. Provém de dois protocolos essenciais o 
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TCP e o IP. O TCP gera os dados que são fornecidos ao IP, que é o endereço dos 

computadores, através de pacotes. Permite que as aplicações possam comunicar, nos 

dois sentidos, de forma segura. O IP permite a elaboração e o transporte dos pacotes 

de dados. A internet é portanto uma rede de comutação de pacotes. A principal 

vantagem da comutação de pacotes é que esta permite a partilha de recursos e 

permite uma melhor utilização da largura de banda disponível (Watson [et al.], 2008). 

A a web permite que as organizações publiquem um pacote completo quer seja de 

texto ou de multimédia. Há três elementos-chave na web, o Uniform Resource Locator 

(URL), que é usado para identificar qualquer servidor; o protocolo de rede e ainda uma 

linguagem estruturada de marcação, HTML (Idem). 

Portanto, a internet é uma rede global de redes, em que qualquer computador ligado à 

internet pode comunicar com qualquer servidor no sistema. Assim, a internet é bem 

adequada para comunicar com uma grande variedade das partes interessadas 

(Ibidem). 

Entretanto, a internet está gradualmente a ultrapassar muitas das funções dos media 

de massas “tradicionais”, tais como, publicidade, notícias e informação. O acesso do 

utilizador à internet é limitado por custos, barreiras da língua, cultura e competência 

computacional (McQuail, 2003). 

A internet permite atos de distribuição, como publicidade gratuita e vídeo na web que 

podem atingir os consumidores que geralmente não veem televisão, de modo a que os 

criadores de conteúdo conquistem espectadores (Preta, 2008). 

Em relação à indústria do cinema, em geral todos os planos de Hollywood, no que diz 

respeito à distribuição via internet, têm ficado muito aquém dos concorrentes online, 

pois os grandes estúdios de cinema estão a concentrar-se nos serviços de cabo e 

satélite ligados à TV, ao invés de serviços de internet. Alguns consumidores estão a 

optar por visualizar os filmes nos seus sistemas de home cinema, pelo que precisam 

de ter em suas casas links web-to-TV, para que as famílias possam usufruir de um 

filme a partir do conforto das suas próprias casas (Dietert, Keefe e Minifie, 2002). 

A vantagem para os estúdios de cinema é enorme em relação às opções que a 

tecnologia da internet oferece para os consumidores, pois podem apresentar os seus 

próprios anúncios para que o consumidor compre o filme. Atualmente, existem eventos 
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Pay-Per-View que já estão a tirar proveito do home cinema. Por exemplo, para os 

produtores de filmes Indie, esta é uma grande vantagem, pois têm à disposição uma 

plataforma pouco dispendiosa para venderem os seus filmes ao público e contornar 

assim os distribuidores da indústria do cinema (Idem). 

Ainda no setor da distribuição via internet, a inserção de publicidade é provavelmente 

a maior chave para monitorizar esta parte do negócio, os proprietários da TV não 

devem ter medo da internet como uma plataforma de distribuição (Preta, 2008). 

A internet como um negócio, possui os seus modelos de negócio, podendo ser por 

transação, por assinatura ou ad-supported. No que diz respeito à transação, os 

consumidores compram um download permanente, DTO (Download to own) que 

possui um objeto de transferência de dados, alugam um download temporário, DTR, 

(download to rent) ou compram um acesso temporário ao conteúdo transmitido, VoD. 

Em relação à assinatura, os utilizadores subscrevem um serviço de aluguer de "tudo 

incluído", que oferece downloads temporários ou streams, cobrando uma taxa mensal, 

assinatura VoD, SVoD, tais como, CinemaNow e Movieflix. Por último, no denominado 

ad-supported, os consumidores descarregam os conteúdos gratuitos ou assistem a 

conteúdos em streaming gratuitamente, mas têm de aceitar os anúncios publicitários 

inseridos no conteúdo transferido (VoD grátis, FVoD), tais como, Lovefilm e BBC 

iPlayer (Idem). 

Entretanto, a web está a ser utilizada de variadas maneiras a fim de atingir os 

consumidores (Dietert, Keefe e Minifie, 2002). 

No que concerne às broadcasters online, estas estão numa posição única para levar 

as suas bibliotecas digitais de vídeo e criar novas formas de media para os 

consumidores. Ao adotar técnicas de web 2.0, como a classificação dos sistemas do 

consumidor e as novas combinações de conteúdos, os reprodutores de TV poderiam 

criar um senso de comunidade, muito parecido com o da segurança social e redes 

sociais como MySpace e Facebook (Preta, 2008). 

Existem questões críticas para serviços online tais como, a dificuldade em convencer o 

consumidor a comprar filmes via serviços online contra um DVD tradicional, o preço 

médio de um filme DTO é aproximadamente 12 euros e o preço médio de um filme 

DTR é inferior a 5 euros. Só recentemente as majors começaram a oferecer um 

conteúdo mais valioso e atraente, embora não ofereça a mesma quantidade de 
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conteúdo que um DVD. Os serviços de DTO atraem os utilizadores que dão grande 

valor para a portabilidade, ou seja, as aplicações terem características para serem 

executáveis ou facilmente recompiladas noutras plataformas, além da de origem. 

Estes fatores, portabilidade e preço estimulam o crescimento dos serviços DTO e DTR 

para produtos mainstream (Idem). 

Entretanto, as narrativas na internet ganham novos formatos e por conseguinte, é 

esperada uma transformação na participação do público. Essa relação de 

materialidade entre o público e a obra deixa de ser realizada de modo sequencial para 

se tornar simultânea, pressionando invariavelmente a receção linear que marcou a 

história do cinema. Os espaços de stream da internet permitem uma exploração 

ubíqua e desterritorializada e esses aspetos possibilitam colaborações cada vez mais 

constantes em relação aos projetos promovidos nas redes sociais (Murray, 2011). 

Portanto, a internet oferece ao setor audiovisual oportunidades para desenvolver ainda 

mais o seu potencial e chegar a audiências mais vastas, tanto a nível europeu como a 

nível mundial. De facto, do ponto de vista criativo e cultural, promover o mercado único 

faz sentido, embora a dimensão dos mercados nacionais possa não ser 

suficientemente grande para viabilizar certos nichos de mercado. A agregação poderá 

aumentar a viabilidade comercial do mercado global (Comissão Europeia, 2011a). 

4.3.4.9.4.1.1 SEGURANÇA ELETRÓNICA  

4.3.4.9.4.1.1.1 SEGURANÇA E SEGURANÇA ELETRÓNICA 

Existe uma definição comum de segurança para as áreas de relações internacionais, 

da prevenção da criminalidade, da gestão de riscos e da prevenção de perdas 

(Manunta, 1999). 

O termo segurança abrange variadíssimos significados. Em linhas gerais, pode 

afirmar-se que este conceito se refere à qualidade daquilo que é seguro, ou seja, 

àquilo que está ao abrigo de quaisquer perigos, danos ou riscos. Quando se diz que 

algo é seguro, significa que é algo certo, firme/estável e indubitável. A segurança é 

portanto uma certeza (Conceito.de, 2012). 

Assim, a segurança é a condição dos conteúdos serem protegidos contra danos ou 

perdas. No mundo digital, a engenharia de segurança é o campo da engenharia que 

lida com o desenvolvimento de projetos detalhados para os sistemas de segurança e 
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para a segurança dos espaços. É semelhante à engenharia de sistemas em que a sua 

motivação é fazer um sistema atender aos requisitos, mas com a dimensão acrescida 

de execução de uma política de segurança (Ribés, 2007). 

Entretanto, no que diz respeito às tecnologias de informação, a segurança da 

informação significa proteger informações e sistemas de informação contra o acesso 

não autorizado, a divulgação, a utilização, a modificação, a perturbação ou a 

destruição (Idem). 

Já a segurança eletrónica, consiste em mudar a confiança de algo difícil de proteger 

para algo mais fácil de se proteger (Karagosian, 2005c). 

No entanto, a proteção dos bens eletrónicos é semelhante à proteção de qualquer 

outra propriedade valiosa. Muitas das mesmas técnicas e ferramentas, embora 

atualizadas na forma eletrónica, são utilizadas (Swartz, 2005). 

Assim, a segurança envolve aspetos da criptografia, da engenharia da computação e 

do desenvolvimento de software, mas também das ciências sociais, psicologia e 

economia, bem como da física, química, matemática e arquitetura. Os avanços 

tecnológicos, principalmente na área de computadores e sistemas de computadores, 

têm permitido a criação de sistemas mais sofisticados, com novos e complexos 

problemas de segurança. Como estes sistemas atravessam diversas áreas, são 

necessários engenheiros de segurança a considerar as propriedades físicas dos 

sistemas, bem como, os possíveis ataques das pessoas que usam ou fazem parte 

desses sistemas. Os sistemas de segurança têm de resistir a ataques não apenas 

técnicos, mas também de fraude, coação e engano (Ribés, 2007). 

É indubitável que a segurança está ligada à gestão de riscos. Na segurança da 

informação, a gestão de risco é definida como o processo de identificação de 

vulnerabilidades e ameaças para os recursos de informação utilizados pelas 

organizações, para alcançar objetivos de negócios e decidir contra medidas, caso as 

haja, a fim de reduzir o risco para um nível aceitável, com base no valor da informação 

dos recursos para a organização. Existem dois elementos importantes nesta definição. 

Em primeiro lugar, a gestão de riscos é um processo interativo em curso. A ambiência 

do negócio está em constante mutação e as novas ameaças e vulnerabilidades 

surgem a cada dia. Em segundo lugar, a escolha das contra medidas usadas para 
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controlar ou amenizar o risco deve atingir um equilíbrio entre produtividade, custo, 

eficácia e valor do ativo protegido (Idem). 

De um modo geral, um sistema é considerado seguro se o custo de infracção excede 

o benefício potencial da infração. Por outras palavras dados os recursos suficientes, 

os sistemas de segurança podem ser comprometidos ou infringidos (Ibidem). 

Desta forma, a segurança muitas vezes limita a funcionalidade. Há muitas 

configurações possíveis para fornecer um sistema de segurança para o cliente ou 

utilizador no que concerne ao equilíbrio e à funcionalidade. Por padrão, no entanto, o 

sistema deve ser entregue configurado para a segurança. Todos e cada componente 

de um sistema devem ter, pelo menos, a quantidade de privilégios necessários para 

executar os seus negócios. Este engloba os direitos do utilizador e recursos de 

permissões, tais como, os limites de CPU, memória, sistemas de arquivos ou redes. 

Muitas organizações utilizam as capacidades de processamento e sistemas de 

terceiros, que podem ter diferentes políticas de segurança. Todos os sistemas 

externos devem ser tratados de forma semelhante e assumidos como inseguros. Por 

outras palavras, deve-se proteger o sistema como se todos os sistemas externos 

fossem inseguros (Swartz, 2005). 

Existem falhas de segurança, erros de aplicação e do sistema que frequentemente 

acontecem. Quando um componente falha, é necessário verificar se isso acontece 

num estado que não compromete a segurança do sistema. A segurança através da 

obscuridade é um controlo de segurança fraco e quase sempre falha quando é o único 

controlo. Isto não é para dizer que manter segredos é uma má ideia, isso 

simplesmente significa que a segurança dos sistemas de chave não deve ser assente 

na manutenção de detalhes ocultos. Nesta fase, aqueles que não são alfabetizados 

em segurança já devem ter entendido que a segurança é complexa e multidisciplinar. 

A segurança desempenha um papel chave no desenvolvimento do sistema. No 

entanto, apesar desta importância, a engenharia de segurança é ainda largamente 

independente dos processos de requisitos e dos modelos do sistema. Tipicamente, a 

segurança é incluída no processo do sistema de desenvolvimento após a conceção 

inicial do sistema (Idem). 

Os requisitos de segurança refletem uma organização política de alto nível sobre as 

exigências detalhadas de um determinado sistema e podem ser formulados e 

integrados no design do sistema a um nível elevado de abstração. Isto torna possível o 
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desenvolvimento de sistemas e softwares que são projetados com o objetivo de 

prevenir as violações de uma política de segurança. Quando é realizada uma análise 

de requisitos, logo desde início é preciso levar em consideração a confiança das 

relações de propriedade e delegação de autoridade, além dos requisitos funcionais 

tradicionais. Por vezes, por razões práticas ou pragmáticas, as permissões são 

delegadas a intervenientes ou técnicos que não são confiáveis. O objetivo de modelar 

a confiança é analisar a estrutura de uma organização. Assim, antes de se determinar 

como se protege contra ameaças, é primordial realizar uma análise das potenciais 

ameaças, a probabilidade da sua ocorrência e os impactos, caso ocorra. Finalmente, é 

conveniente entender que todos os sistemas de segurança acabarão por fracassar. 

Portanto, um componente crítico de qualquer projeto é compreender como e quando a 

renovação do sistema de segurança irá ocorrer (Ibidem). 

Entretanto, a pirataria digital pode ser descrita como a reprodução ilegal, fornecimento 

e distribuição de materiais protegidos por direitos de autor, como músicas, filmes e 

software. Além disso, a pirataria de software refere-se a uma variedade de técnicas 

para fornecer acesso a cópias para download de software pirata, para anunciar e 

comercializar ou para oferecer e transmitir códigos ou outras tecnologias para 

contornar os recursos anti-cópia de segurança. Os piratas digitais são geralmente 

indivíduos que trabalham com as IT ou que as domine. O interesse em hacking é 

essencialmente desenvolvido pelo tédio na escola, baixa carga de trabalho ou pressão 

social de amigos (online). Depois de algum tempo, alguma experiência é adquirida e o 

pirata torna-se envolvido em redes de pirataria, onde cada pirata possui a sua própria 

especialidade (Lenthe, 2011). 

Assim, a principal ameaça para o cinema digital é a pirataria de filmes. Como os 

arquivos vão do estúdio para o distribuidor, posteriormente para o exibidor e são 

eventualmente armazenados no complexo do cinema, a cadeia de valor possui 

potenciais pontos fracos em número elevado (Dolby, 2004). 

Além disso, ninguém tem dúvidas de que a pirataria provoca enormes prejuízos na 

indústria cinematográfica (cerca de 3 biliões de dólares). Muitas centenas, senão 

milhares de pessoas vêm um filme mesmo antes da sua estreia nas salas de cinema, 

lesando assim as produtoras de filmes e as salas de espetáculos (Ferreira e Pereira, 

2002). 
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A pirataria pode ser analisada em duas formas distintas, a pirataria física comercial e a 

pirataria digital. A física comercial envolve a venda ilegal de duplicações e distribuição 

de obras físicas (CDs e DVDs) corrompendo assim os direitos de autor. A pirataria 

digital, envolve a distribuição ilegal de conteúdo com copyright usando a internet. A 

fonte mais abrangente de pirataria digital nos dias de hoje, na Europa, é através de 

trocas P2P. Devido ao pequeno tamanho dos arquivos, a música foi o primeiro produto 

amplamente criativo a circular através da internet. Os hackers ajudam-se uns aos 

outros através de uma rede, podendo comunicar através de várias redes, tais como o 

MSN, o ICQ e o IRC. Visto cada pirata possuir a sua própria especialidade, todos 

podem realizar pequenos trabalhos. Estes pequenos trabalhos são realizados 

separadamente e são bastante discretos. As grandes empresas são atacadas várias 

vezes por dia. Quando combinados, os trabalhos formam o ataque completo. A 

realização de trabalhos acontece numa base voluntária, embora, menos voluntária do 

que parece, porque origina emprego e ajuda os outros hackers a dar a um pirata um 

maior estatuto. Quando os piratas têm pleno acesso a um servidor é provável que nele 

instalem um servidor FTP. Assim, podem transferir tudo o que desejarem, através de 

um proxy, como o ProxyCap. Para chegar às senhas de administrador, os piratas 

instalam um tipo de keylogger num computador hackeado, a que têm acesso como 

"utilizador normal". Este keylogger envia o nome do administrador e a senha para o 

pirata. A partir destas páginas, o software é acessível a toda a gente que possui o link. 

O link pode ser distribuído através de mensagens instantâneas, por publicação em 

sites, entre outros. Os piratas, depois de todo o processo hacking, é provável que se 

elogiem das suas realizações uns com os outros (Lenthe, 2011). 

Entretanto, os consumidores europeus usam significativamente a tecnologia digital. Na 

última década, a banda larga foi implementada em todo o continente. A maior parte 

dos utilizadores possuem banda larga, motivados pela qualidade de maior acesso, de 

tarifas mais baratas e de uma disponibilidade maior de conteúdo, incluindo grandes 

quantidades de conteúdo ilegal. O aumento da implementação da banda larga veio 

ampliar o mercado potencial para as indústrias criativas, permitindo que mais 

consumidores tenham acesso a produtos online, aumentando os riscos de pirataria 

digital (Comissão Europeia, 2011a). 

Esta, tem aumentado dramaticamente nos últimos 10 anos, impulsionada por maiores 

velocidades de download, que têm facilitado a distribuição ilegal de conteúdo, como 

filmes, jogos e música gravada. Além disso, a pirataria móvel está a tornar-se mais 
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comum com a introdução no mercado de smartphones e Wi-Fi para aumentar o 

acesso. Os serviços da web (como RapidShare e Torrents) também facilitam a 

distribuição de conteúdo sem licença e representam uma parte crescente do tráfego 

da internet. A pirataria digital tem sido um fator importante que afeta negativamente, as 

receitas para as indústrias criativas. Sem uma ação concertada para resolver o 

problema, esta tendência deverá continuar a aumentar. Há uma série de fatores que 

explicam as taxas de impacto da pirataria de software, que incluem implementações 

de hardware, a disponibilidade de software falsificado em redes P2P ou em sites de 

leilões e, em especial, "sob licenciamento de" onde uma única licença é utilizada em 

mais computadores do que é permitido. A fim de medir a magnitude das perdas de 

receitas e de empregos para a indústria de software de uma forma consistente para os 

setores do audiovisual, tem-se aplicado uma taxa de substituição (50%) mais próxima 

à dos produtos audiovisuais - uma suposição bastante conservadora, particularmente 

com relação ao software de negócios. Nesta base, estima-se que a pirataria de 

software global representa cerca de 4,5 biliões de euros em perdas para a indústria de 

software na Europa. Para traduzir essas perdas, a pirataria de software tem efeito de 

cascata em toda a economia. Pode-se, portanto, inferir que o software pirateado na 

Europa resultou numa perda total direta e indireta de mais de 50000 postos de 

trabalho. Deve notar-se que a pirataria de software ameaça não apenas as indústrias 

de software, mas também a cadeia de valor da indústria das TI (TERA Consultants, 

2010). 

Além disso, o crescimento da pirataria digital na Europa está a ser impulsionado por 

três fatores principais: o aumento do uso pelos consumidores de linha fixa e móvel da 

tecnologia digital, a diversificação das técnicas de pirataria que podem ser utilizados 

para violação de autor e, por fim, a digitalização contínua de produtos criativos de 

livros e programas de televisão. Enquanto o P2P continua a ser a forma predominante 

de distribuição de conteúdo ilegal, outras técnicas, como o download de streaming, 

estão a ganhar popularidade. Com o aumento da implantação da banda larga, os 

utilizadores são capazes de aceder a conteúdos de forma rápida, não só por meio de 

redes P2P, mas também, através de sites de streaming e links para download direto 

(Idem). 

O entretenimento em tempo real está cada vez mais a ser preferido pelos utilizadores 

da internet. Por definição, o streaming de conteúdo é imediatamente visível (Sandvine, 

2009). 
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Atualmente, a pirataria digital de conteúdos criativos afeta principalmente a indústria 

da música, do cinema e da televisão. No entanto, outros setores estão cada vez mais 

a enfrentar as oportunidades e ameaças representadas pela era digital (TERA 

Consultants, 2010). 

4.3.4.9.4.1.1.2 SEGURANÇA NO CINEMA DIGITAL 

Tradicionalmente, os filmes são criados e fisicamente distribuídos em película e 

exibidos nos cinemas ao redor do mundo, com projetores de cinema. No entanto, este 

paradigma como foi referido anteriormente está a mudar. Os filmes podem agora ser 

digitalizados e exibidos em novos projetores digitais semelhantes (no conceito) aos 

utilizados para projetar apresentações de computador. Os novos projetores têm a 

capacidade de projetar imagens de alta resolução para um ecrã a mais de 100 metros 

de distância (Bloom, 2003). 

À distribuição de um filme num formato digital juntamente com a utilização de um 

projetor digital, chama-se cinema digital. Há muitas outras definições de cinema digital, 

como já foi referido, em que a maioria envolve a utilização da tecnologia digital de um 

ou de vários dos seguintes elos da cadeia de valor do cinema: produção, pós-

produção, distribuição, exibição (McKernan, 2005). 

Como também já foi mencionado, cinema digital significa a transmissão e a 

distribuição de filmes, por via eletrónica, para os complexos de cinema onde a imagem 

é armazenada num servidor de computador, para posterior exibição nos ecrãs de 

cinema. Isto é, utiliza os media digitais (fibra ótica, transmissão por satélite, discos 

rígidos) em vez de media analógicos (impressões). Assim, o cinema digital usa 

projetores digitais ao contrário de projetores analógicos. Daí o cinema digital ter 

eliminado todos os formatos físicos de pirataria (WIPO, 2007). 

No cinema digital, um considerando extra é necessário. Os arquivos de filmes digitais 

são muito grandes, até 100GB, mas precisam de ser orientados para a reprodução em 

locais específicos. O tamanho do arquivo do filme é muito grande para criptografar de 

forma eficiente e de forma orientada por local. Por esta razão, o arquivo uma vez 

criptografado é enviado a todos os locais licenciados para o reproduzir. A carga de 

segurança para os arquivos criptografados assenta na proteção da chave (Karagosian, 

2005c). 
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Entretanto, as instalações de cinema digital são responsáveis pelo processo de 

masterização digital e para a duplicação e distribuição de conteúdo completo de 

recursos digitais para as salas equipadas digitalmente. Esses serviços podem ser 

realizados conjuntamente numa única instituição ou de forma independente em 

instalações separadas (MPPA, 2011). 

O cinema digital representa uma séria ameaça para a indústria cinematográfica, mas 

também uma tremenda oportunidade. (Dolby, 2004) Pois, é muito mais fácil duplicar e 

piratear um download digital de um filme. Assim, para reduzir significativamente a 

pirataria com o aparecimento do cinema digital, impõe-se o day-an-data-releases, ou 

seja, o lançamento internacionalmente sincronizado dos filmes (Korris e Macedonia, 

2002). 

No entanto, a Motion Picture Association of America (MPAA) insiste em que a pirataria 

deixe de ser uma parte da evolução do digital. Considera-se que a indústria do cinema 

está a desperdiçar energia preocupando-se com questões de pirataria, quando 

deveriam estar a procurar explorar novas oportunidades para o seu desenvolvimento. 

Por outro lado, falharam outros esforços para desenvolver medidas de segurança, 

devido ao facto de que existem indivíduos em número suficiente, com disponibilidade 

de tempo para quebrar qualquer código ou medida de segurança desenvolvida 

(Dietert, Keefe e Minifie, 2002). 

Como já foi referido, os filmes digitais podem ser duplicados sem perdas, o que 

aumenta a qualidade dos filmes entregues aos complexos de cinema, mas também 

aumenta a qualidade de uma cópia ilícita. Assim, os filmes digitais podem ser 

protegidos com criptografia de modo a que, mesmo que um pirata tenha acesso a um 

filme digital e seja bem sucedido ao fazer uma cópia, essa cópia não tenha valor sem 

a “chave” de descodificação apropriada (Idem). 

Entretanto, a indústria do cinema começou a criar técnicas de combate ao roubo de 

conteúdos digitais de modo a combater a pirataria. O roubo de conteúdo digital pode 

ocorrer de várias formas. Um sistema de proteção perfeito poderia ser desenvolvido 

para bloquear o conteúdo digital num cofre de kryptonite e destruir a senha. É claro 

que esta abordagem oferece uma perfeita segurança, mas também impede o uso do 

conteúdo. Uma alternativa é deixar tudo completamente desprotegido, sem "trancas 

nas portas”, e sem senhas. Ao fazer isto, resolve-se o problema do uso, mas 

obviamente, torna-se um alvo extremamente fácil para os piratas. O objetivo, portanto, 
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é construir sistemas onde o uso legítimo do conteúdo esteja apto, proporcionando uma 

segurança razoável (Swartz, 2005). 

Os produtores de conteúdo e editores estão continuamente à procura de práticas mais 

confiáveis de controlar o acesso aos recursos dos media, tornando-os, ao mesmo 

tempo, disponíveis para criar receitas. Enquanto isso, os piratas profissionais e 

casuais de conteúdo possuem cada vez mais recursos. As tecnologias emergentes 

estão a dar aos produtores e aos editores mais opções para controlar o seu conteúdo 

e permitir novos modelos de negócios (Milano, 2007). 

Outros processos de segurança baseiam-se em watermarking (marca d'água) e 

fingerprinting (impressões digitais) (Ferreira e Pereira, 2002). Embora tanto a marca 

d'água como a impressão digital identifiquem uma determinada peça de vídeo, ambos 

têm fins e execução muito diferentes. As tecnologias de marcas d'água e a recolha de 

impressões digitais oferecem aos produtores e aos editores um conjunto promissor de 

ferramentas para o combate ao crime de conteúdo, bem como para uma variedade de 

outros fins (Milano, 2007). 

As marcas d'água são dados adicionados e, muitas vezes escondidos dentro de um 

arquivo de media, podendo ser uma pequena quantidade de dados ou um único 

número de identificação. É muito difícil de remover, distorcendo a imagem e difícil de 

encontrar se não se souber a chave secreta (Idem). 

A técnica de marca d'água tem vindo a ser estudada quanto à sua viabilização como 

proteção para gravações pirata nas salas de cinema, sobretudo pela Kodak. As atuais 

técnicas de marca d'água permitem o rastreio onde e quando a cópia foi feita (Dolby, 

2004). 

Assim, a marca d'água acrescenta informações, incorporando-as dentro de um vídeo 

e/ou sinal de áudio. Muitas versões idênticas de um vídeo podem ser criadas, cada 

uma com a sua própria marca d'água original. Se se enviar vídeos individualmente 

com marca d'água para pessoas diferentes e um deles for ilicitamente transferido para 

a web, a marca d'água permitiria identificar qual a cópia que foi utilizada e poderia, 

portanto, ser rastreada até à pessoa responsável (Milano, 2007). 

Este código é invisível para o consumidor, pois baseia-se no aproveitamento das 

imperfeições dos sistemas de perceção humanos, mas é copiado para a versão 
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pirateada. Assim, estas marcas d'água possuem uma informação precisa acerca de 

quando e onde o filme foi copiado. Apesar de esta técnica não prevenir a pirataria em 

si, permite identificar a sala, data e hora em que a gravação foi feita. Os estudos desta 

técnica passam também por saber se a marca d’água é capaz de sobreviver às 

inúmeras degradações que ocorrem quando um filme é copiado de um ecrã, usando 

uma câmara de vídeo (Ferreira e Pereira, 2002). 

A ilustração seguinte representa, a técnica de inclusão da marca d’água numa 

imagem. 

 

Ilustração 26 - Técnia de inclusão da marca d’água numa imagem. (Adaptado a partir de: Ferreira e Pereira, 2002, p.15) 

A técnica da marca d’água é útil para ajudar a identificar quem criou uma peça 

particular de conteúdo e para determinar se o conteúdo foi obtido por meios legítimos 

(Idem). 

A marca d'água quando visível, como logótipos de rede ou estação IDs no terço 

inferior, são úteis como ferramentas de identidade visual, branding. Mas, a proteção 

dos conteúdos baseia-se em marcas d’água invisíveis ou impercetíveis, em que o 

ficheiro de fonte original e a duplicação com marca d’água são visivelmente 

indistinguíveis um do outro. Todas as técnicas de marca d'água são exemplos de 

esteganografia, o processo de esconder mensagens secretas num documento ou foto 

de maneira que somente o remetente e o destinatário saibam que a mensagem existe 

e mais importante ainda, como a recuperar (Milano, 2007). 
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Muitos dos atuais métodos digitais de marca d’água incorporam códigos de modo que 

a imagem possa ser alterada (transcodificada, cortada, escalada) sem perder a 

capacidade de extrair essa marca. Muitas técnicas são semelhantes às utilizadas na 

compressão das tecnologias. A marca d'água apresenta-se como variações de cores 

muito subtis na imagem final. Os sistemas e as técnicas de marca d'água não são 

genéricos ou padronizados, uma marca d’água criada por uma tecnologia não pode 

ser lida por um sistema que utiliza uma tecnologia diferente. E mesmo quando dois 

sistemas usam exatamente a mesma tecnologia, um cliente não será capaz de a ler 

sem a "chave" secreta que revela onde se encontra e como descodificá-la (ilustração 

27). A marca d'água é normalmente executada como um "filtro" aplicado a um frame 

de vídeo não comprimido, resultando num frame descompactado que contém as 

informações incorporadas. Os filtros da marca d'água devem ser programados com os 

dados a ser incorporados, assim como, com a "chave" respetiva. A técnica de marca 

d’água digital é geralmente realizada em frames não comprimidos e é normalmente 

levada a cabo como parte de um processo de transcodificação. Os demultiplex 

transcodificam o vídeo, descodificam em frames não comprimidos, alimentam os 

frames através do filtro de marca d'água e em seguida comprime os frames resultantes 

e multiplex para o formato final (ilustração 28) (Idem). 

 

Ilustração 27 - Processo de insersão de marca d’água em imagens. (Adaptado a partir de: Milano, 2007, p.3) 
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Ilustração 28 - Funcionamento do filtro marca d’água. (Adaptado a partir de: Milano, 2007, p.4) 

Para obter uma marca d’água útil, tem haver um meio de extrair e comparar com 

marcas d’água conhecidas. Alguns recursos que fornecem a tecnologia marca d’água 

também prestam serviços de rastreio, analisam o conteúdo da web e procuram o 

conteúdo com marca d'água. Assim, as marcas de água digitais podem ser usadas 

para monitorizar a distribuição de material sensível. Durante os Óscares, em 

Hollywood, por exemplo, cópias de visionamento de novos filmes são individualmente 

identificadas com marca d'água antes de serem enviadas aos membros do júri da 

Academia de Cinema (Ibidem). 

Relativamente à outra técnica de combate ao roubo de conteúdos digitais, uma 

impressão digital é um pequeno arquivo de dados. É composto por um padrão com 

características que representam conteúdos específicos dos media, com resolução e 

formato independente e armazenado num banco de dados que pode ser usado para 

combinar e identificar conteúdos específicos, mesmo que este seja alterado. Não é um 

arquivo de media, pois não pode ser visto como vídeo ou ouvir como áudio (Liu [et al.], 

2005). 

As impressões digitais podem ser utilizadas para controlar quando e onde um vídeo foi 

mostrado. Esta capacidade será útil para as agências de publicidade e para os seus 

clientes que querem monitorizar as atividades dos seus meios de comunicação 

(Milano, 2007). 

Um banco de dados de impressões digitais permitirá tanto aos produtores como aos 

distribuidores de conteúdo determinar se um banco de dados de conteúdo contém 

algum não autorizado, bem como para identificar os clipes de vídeo na programação 

comercial. As impressões digitais de vídeo podem ser utilizadas como uma ferramenta 
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de proteção de cópia. Por exemplo, tanto a impressão digital de vídeo e como uma 

assinatura de autenticação podem ser necessárias, antes que um arquivo possa ser 

copiado ou reproduzido (Idem). 

A impressão digital é gerada a partir de uma série de frames descomprimidos. Pode 

incorporar metadados sobre os meios de comunicação, juntamente com o padrão de 

impressão digital, como se pode verificar na ilustração seguinte (Ibidem). 

 

Ilustração 29 - Método para incorporar a impressão digital. (Adaptado a partir de: Milano, 2007, p.6) 

As impressões digitais de vídeo são de resolução e formato independente, podendo 

ser utilizadas para identificar vídeos completos, porções de vídeos e, mais importante, 

trechos muito curtos de vídeos. As impressões digitais podem até mesmo ser usadas 

para detetar conteúdo de vídeo que foi manipulado (Liu [et al.], 2005). 

Quando o conteúdo é continuamente produzido, como acontece nos órgãos de 

comunicação social, os arquivos representam um volume significativo que desafia a 

utilização de ambas as tecnologias, marca d'água e recolha de impressões digitais 

(Milano, 2007). 

Enquanto a técnica de marca d’água requer como recursos, métodos para incorporar e 

para as detetar e bancos de dados para o seu rastreio, a impressão digital requer 

como recursos, um método para criar impressões digitais, um banco de dados para 

armazenar as impressões digitais de metadados relacionados com os originais, bem 

como, um ou vários serviços que façam o rastreio das impressões digitais e forneçam 

informações de controlo de acesso. A transcodificação de um arquivo de media de um 

formato de vídeo para outro ocorre nestas duas técnicas e envolve os seguintes 

passos: demultiplex o original para os componentes constituintes de áudio e vídeo, 
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descodificam o áudio e o vídeo usando codecs apropriados, transformam o áudio e o 

vídeo (por exemplo, tamanho do frame, taxa de frames, sobreposições gráficas, 

filtros), codificam o áudio e o vídeo com os codecs e finalmente vão para o multiplex 

de áudio e de vídeo para o empacotamento final (por exemplo, MPEG-2 Transport 

Stream), como se pode ver nas duas ilustrações seguintes (Idem). 

 

Ilustração 30 - Funcionamento da descodificação do filtro marca d’agua. (Adaptado a partir de: Milano, 2007, p.8) 

 
 

 

Ilustração 31 - Funcionamento da descodificação da impressão digital. (Adaptado a partir de: Milano, 2007, p.8) 

Em suma, as marcas d'água e a recolha de impressões digitais são tecnologias 

interessantes que podem facilitar funções críticas de negócios, incluindo a 

identificação de conteúdos, controlo de direitos de autor, rastreio de comportamento 

de proteção contra cópia e forense. Além disso, essas tecnologias fornecem os meios 

para os proprietários de conteúdo, que utilizam plataformas de distribuição 

emergentes, tais como, sites de conteúdo criado por utilizadores, para desenvolverem 

modelos de receita com base no que anteriormente poderia ter sido considerado 

conteúdo pirateado (Ibidem). 
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4.3.4.9.4.1.1.3 SEGURANÇA LIGADA À DISTRIBUIÇÃO 

Embora vivamos na era digital, as políticas e as leis não estão alinhadas às novas 

realidades de produtos digitais. Hoje, o conteúdo não é divulgado apenas através dos 

canais tradicionais em que os processos políticos e procedimentos estão 

estabelecidos, mas também transportado através de redes em constante mutação, em 

que utilizadores anónimos são capazes de escolher se querem ou não aceder ao 

conteúdo e criar, reconfigurar e retransmitir o conteúdo (Picard, 2011). 

Foi desenvolvido pela Cryptography Research Inc. um sistema que permitirá resolver 

em parte os problemas da distribuição do cinema digital. Este sistema consiste no 

seguinte método, os filmes digitalizados são criptografados com o algoritmo AES 

(atualmente considerado o algoritmo de criptografia mais potente do mundo) e 

guardados num disco rígido que é enviado para as salas de espetáculos, evitando 

assim as multi-caixas de DVD e a transmissão por difusão ou terrestre, que poderia 

ser facilmente “escutada”. Enquanto o filme estiver em trânsito encontra-se assim 

protegido. De cada vez que os cinemas pretendem exibir o filme, têm de inserir um 

smart card e obter uma autorização online para desbloquear o disco rígido e poderem 

projetar o filme. Deste modo, o problema de proteger muitos ficheiros de vídeo é 

reduzido ao problema de gerir uma pequena chave. O processo de autorização da 

chave que acompanha o smart card é realizado através da digitação do código por um 

telefone normal, que faz uma ligação a uma extensa base de dados na central da 

empresa de segurança. Foi também implementado software de revogação de chaves, 

protegendo assim os direitos de autores, evitando a pirataria (Ferreira e Pereira, 

2002). 

Entretanto, os fornecedores de acesso condicional, também mostram que em face da 

utilização de versões digitais de conteúdos cinematográficos, é importante para a sua 

distribuição a segurança e inviolabilidade dos conteúdos. Como uma cópia digital de 

um conteúdo é uma cópia perfeita e não degradável do original, ela representa o 

grande investimento aquando da sua produção, o que leva à incorporação de medidas 

de proteção aos conteúdos, altamente eficientes. Os arquivos precisam, então, de ser 

criptografados com as melhores ferramentas disponíveis, com níveis elevados de 

sofisticação, como nos sistemas militares. No que concerne à impenetrabilidade, os 

algoritmos de criptografia são distribuídos através de “chaves” públicas num 
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framework de acesso condicional. Este framework inclui aspetos tanto técnicos como 

comerciais, como gestão de direitos e edição de cópias (Clark e Bruns, 2000). 

Acima de tudo, a distribuição de arquivos de cinema digital traz consigo oportunidades 

para implementar dois componentes críticos da proteção de conteúdo e contra 

medidas de pirataria: a transferência para entrega "just-in-time" e a introdução de 

protocolos avançados de segurança destinados a proteger o arquivo de pirataria, 

durante o processo de distribuição (Swartz, 2005). 

Na área de protocolos de segurança, as vantagens da distribuição de arquivos contra 

o lançamento de cópias são significativas. No entanto, o debate sobre se o cinema 

digital traz opções para uma melhor segurança e mais robusta, continua em curso. 

Essa visão tende a basear-se mais em torno de conforto associado a métodos 

tradicionais e menos na avaliação tecnológica (Idem). 

Todo o processo para a distribuição bem sucedida do multicast, de conteúdo em 

cinema digital, consistiu em três principais fases: a codificação digital do conteúdo do 

filme e do empacotamento e a criptografia do ativo; a transmissão via satélite em si, a 

descriptografia, o desempacotamento, a verificação e, a entrega dos ativos digitais 

para o dispositivo de reprodução (Ibidem). 

No entanto, existem mecanismos legais que, caso necessário, podem ser postos em 

prática para prevenção e controlo desses sistemas de distribuição. Esses mecanismos 

podem incluir medidas de proteção específicas de modo a garantir que o conteúdo, 

como um meio de concorrência desleal, não é excluído pelos concorrentes, e ainda, a 

regulamentação da neutralidade da rede e os requisitos de certos tipos de 

fornecedores de conteúdo. Como presentemente os meios de distribuição são globais 

e não nacionais, ocorrem desacordos em todo o mundo sobre a tributação de 

conteúdo e como lidar com conteúdo considerado subversivo, ofensivo, ou indesejável 

(Picard, 2011). 

A entrega de filmes, pouco tempo antes da exibição programada, incorpora melhorias 

de segurança, em virtude de eliminar o processo de distribuição física tradicional, onde 

as cópias normalmente passam dos laboratórios de impressão para depósitos de 

distribuição, para posteriormente entidades de transporte as conduzirem até aos 

exibidores (Idem). 
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A necessidade de segurança enquanto o filme está a ser exibido, está a ser abordada 

em várias frentes que incluem medidas ativas para proteger o recurso e também 

medidas passivas que ajudam na identificação do recurso a qualquer momento 

(Swartz, 2005). 

Numa perspetiva da distribuição, o arquivo, uma vez comprimido, é criptografado 

usando-se geralmente o algoritmo utilizado a nível militar, a criptografia AES de 128 

bits. Em jeito de conclusão pode afirmar-se que existem três camadas de proteção de 

conteúdo: o conteúdo do pacote em si (decifrado apenas no playout), a via de 

comunicação e a autenticação do dispositivo de receção que confirma a identificação 

do dispositivo (Idem). 

A segurança deve ser abordada como uma atividade multilayer e multidimensional que 

trata do armazenamento, transporte e segurança do conteúdo. A segurança de 

arquivos em cinema digital através do processo de distribuição, quando armazenados 

localmente no exibidor até à reprodução, é de singular importância, pois o crescimento 

de programas de partilha ilegal possibilita que uma cópia digital na internet possa ser 

usada como um master para empacotamento ilegal ou pirateado. No entanto, a 

segurança dos conteúdos em ambiente digital apresenta um desafio único, detetar e 

corrigir pontos de interrupção residentes no software usado para processar os 

arquivos, causados por deslizes e outros tipos de falhas e que podem passar 

despercebidos (Ibidem). 

O alto risco de copiar e distribuir ilegalmente um filme poderá provavelmente não 

compensar economicamente, principalmente se o filme já está disponível nas salas de 

cinema. A pirataria é uma forma ilegal de obter o filme (Ribés, 2007). 

A ilustração seguinte mostra como funciona a segurança na distribuição de um filme 

digital, segundo Ferreira e Pereira (2002). 
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Ilustração 32 - Funcionamento da segurança na distribuição de um filme digital. (Adpatado a partir de: Ferreira e Pereira, 2002, p.11) 

Muitas disposições para proteger os modelos de negócios dos distribuidores de 

cinema têm sido colocadas em prática nacional e internacionalmente na última década 

(Picard, 2011). 

4.3.4.9.4.1.1.4 SEGURANÇA LIGADA A EXIBIÇÃO E GESTÃO DAS SENHAS DE SEGURANÇA  

A preocupação em assegurar que um filme digital seja reproduzido apenas em 

momentos autorizados, por operadores autorizados, em equipamentos autorizados é 

parte da gestão de segurança. O sistema de segurnça e as potenciais falhas dos 

componentes desse sistema, não devem interferir com a capacidade dos cinemas 

para a exibição dos filmes e não deve macular a experiência dos consumidores 

(Bloom, 2003). 

Embora a indústria seja bem sucedida ao implementar as chaves de conteúdo e de 

segurança aos exibidores, ainda não tem um método uniforme e eficiente para a sua 

gestão. Para criar as chaves corretas é exigido um conhecimento atualizado do 

equipamento existente no local. Para tal, nos dias de hoje, ainda são necessários 

telefonemas e e-mails, o que é muito dispendioso (Karagosian, 2011b). 

Efetivamente, cada sala de cinema possui a sua própria gestão de segurança. Para 

exibir um filme, a gestão de segurança exigirá uma chave de acesso que abre os 

arquivos criptografados. De seguida, as chaves de acesso serão remetidas por uma 

mensagem de entrega de chaves (KDM). Uma chave de acesso tem um prazo para o 

início e o fim da exibição, estabelecido mediante as negociações entre o exibidor e o 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    271 

distribuidor. Posteriormente, o gestor de segurança autenticará a identidade e a 

integridade dos equipamentos de segurança a cada apresentação e possibilitará o uso 

das chaves, durante o período autorizado. Seguidamente, pelo sistema operacional da 

exibição, o filme é projetado para cada sala e controlado pelo sistema operacional do 

cinema (Luca, 2009). 

O sistema operacional de exibição é homologado por um certificado de identificação 

que pode ser virtual ou físico, como um smart card, sendo por isso igualmente 

certificado. Quando o operador utilizar o equipamento terá que se identificar, com base 

na certificação ou por senhas. Desta forma, o projetor e o bloco de media/gestor de 

segurança são eletronicamente registados em conjunto. Esse estado é monitorizado 

permanentemente, pois trabalham sempre conjuntamente, não sendo permitidas 

exibições que desvinculem os dois elementos. Para trabalhos de manutenção, estas 

regras têm que ser quebradas por meio de uma programação e por agentes 

autorizados. As marcas legais, invisíveis ao espectador, devem transcrever os dados 

do conteúdo em exibição em tempo real, associado ao processamento do bloco de 

media. A identificação das marcas deve ser realizada pelo detentor dos direitos e 

devem resistir a qualquer tipo de interferência, ao reprocessamento eletrónico ou 

analógico, mesmo que seja mediante redução ou reformatação do frame do filme. Os 

sistemas de segurança devem ser registados de forma que possam ser auditados com 

a verificação de todas as informações das exibições (Idem). 

Os sistemas apresentam “robustez” em todos os níveis. O equipamento e os softwares 

não permitem o acesso sem respetiva a chave. Os sistemas de segurança são 

utilizados para rejeitar ataques físicos e virtuais aos arquivos (Ibidem). 

Tanto Karagosian (2001) como a WIPO (2007) esquematizaram de forma elucidativa a 

gestão de segurança, como mostram as ilustrações seguintes. 

 
Ilustração 33 - Gestão de segurança. (Adaptado a partir de: Karagosian, 2001, p.5) 
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Ilustração 34 - Funcionamento da gestão de segurança. (Adaptado a partir de: WIPO, 2007, p.6) 

Uma área que tem retardado a melhoria da segurança no cinema digital é a da gestão 

de segurança da chave. Enquanto a indústria é bem sucedida ao fornecer o conteúdo 

e as chaves de segurança para os exibidores, o processo de gestão de chaves não é 

eficiente. Como já foi referido, para criar as chaves corretas exige-se o conhecimento 

do equipamento no local. Em muitos casos, este processo requer contactos 

telefónicos, sendo por norma dispendioso para as duas partes. A melhor maneira de 

reverter esta situação é colher a informação através do uso de uma mensagem da lista 

FML (Facility List Message). Esta forma, que pode considerar-se como um grande 

passo, vai permitir a existência de uma gestão de chaves de segurança perfeita para o 

fluxo de trabalho, como a figura abaixo demonstra (Karagosian, 2011b). 

 

Ilustração 35 - O FML na gestão de segurança. (Adaptado a partir de: Karagosian, 2011, p.5) 

Para que exista uma boa gestão de segurança é necessário uma mensagem de 

entrega da chave também denominado por key Delivery Message (KDM) que permita 

que a chave dê acesso a uma ou mais faixas de arquivo de uma composição a ser 

empacotada e codificada num formato de arquivo XML. Assim, consegue-se que 
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apenas um determinado dispositivo confiável ou conjunto de dispositivos confiáveis, 

tenham acesso controlado. A KDM também contém uma referência a um CPL 

específico e à validade de intervalo de datas de exibição. A referência CPL é uma 

maneira para impedir que o conteúdo seja reproduzido em qualquer outra forma que 

não a que o criador do conteúdo pretende. O prazo de validade permite uma maior 

aplicação de acordos contratuais (Mitchell, 2007). 

Por questões de segurança, a permissão dos filmes dos grandes estúdios para 

exibição em formato digital é complexa e dá-se através de um sistema KDM. Durante 

a pós-produção, os filmes dos grandes estúdios são criptografados e a cada pacote 

(que seria equivalente à antiga cópia 35 mm) é atribuida uma “chave” digital 

(semelhante a uma senha de acesso) diferente (Butcher, 2008). 

Essa chave pode chegar ao exibidor via e-mail, USB ou outros meios mais 

dispendiosos. O conteúdo é o mesmo para cada um dos exibidores, mas as chaves 

são diferentes para todos. No caso de complexo de cinema multiplex, a KDM é válida 

para cada sala, ou seja, se um mesmo filme está programado para ser exibido nas 

salas X e Y, serão fornecidas duas chaves, que só valerão para o servidor dessas 

salas. Caso o exibidor queira trocar a sala do filme no meio da semana, por exemplo, 

precisará solicitar uma nova KDM para o distribuidor (Idem). 

 

Ilustração 36 - Funcionamento do sistema KDM. (Adaptado a partir de: Mitchell, 2004, p.16) 
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Todos os novos servidores de cinema digital, sistemas de masterização e principais 

dispositivos de geração, são certificados. Estes certificados (com base no formato 

X.509) fornecem um mecanismo que estabelece um nível de confiança entre um 

fornecedor de conteúdo e um distribuidor, utilizando um sistema de chaves públicas e 

chaves privadas. As chaves públicas estão contidas no certificado, enquanto a chave 

privada é mantida pelo dispositivo. Os certificados são essencialmente descrições dos 

dispositivos assinados pelo fornecedor que transmite a marca, modelo, número de 

série, o papel do dispositivo e, mais importante, a prova de que o certificado vem de 

uma fonte confiável. Esta prova é adquirida através da validação da assinatura de um 

certificado para o certificado do root (principal). Usando esta validação da assinatura, 

um fornecedor de conteúdo pode adquirir um pequeno número de raiz e certificados 

de assinatura e ter capacidade para validar um grande número de masterização e de 

reprodução de certificados de dispositivos, antes de os importar para o banco de 

dados usado para a geração KDM (Mitchell, 2007). 

 

Ilustração 37 - Gestão das chaves de segurança no sistema digital -1. (Adaptado a partir de: Karagosian, 2012, p.8) 

Na composição, os arquivos são criptografados ou "bloqueados" com uma chave 

"simétrica", referida como "chave de conteúdo" (chave vermelha). Simétrica significa 

que a mesma chave usada para criptografar o arquivo pode, também, ser usada para 

o descriptografar. Quando a composição está amplamente distribuída numa região, o 

mesmo conjunto codificado de arquivos de composição é enviada para os 

destinatários. Para proteger a chave de conteúdo, esta é criptografada ou "bloqueada", 

num arquivo separado, chamado mensagem de entrega da chave, ou KDM. Este é um 

pequeno arquivo, e pode ser enviado por e-mail. Cada KDM é exclusivamente criado 

para reproduzir apenas um bloco media de cinema digital (O bloco media 
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descriptografa, descompacta e reproduz a composição). A "chave pública" (chave 

verde) usada para criptografar a KDM é recebida do bloco media que irá decifrá-lo. É 

uma chave assimétrica. Como o nome indica, a chave pública pode ser exposta ao 

público sem comprometer a criptografia. Somente a "chave privada" (chave azul) do 

bloco media pode descriptografar o KDM. As chaves privadas são codificadas em 

sigilo seguro e não podem ser vistas pelo olho humano (Karagosian, 2012). 

 

Ilustração 38 - Gestão das chaves de segurança no sistema digital - 2. (Adaptado a partir de: Karagosian, 2012, p.9) 

Quando a KDM é entregue ao bloco media, a chave privada (chave azul) decifra-o e 

expõe a chave conteúdo (chave vermelha), que pode então ser utilizada para 

descriptografar a composição. Estas tarefas são todas realizadas em perfeito sigilo. A 

maior parte da especificação DCI aborda como esses processos seguros estão a ser 

tratados (Idem). 

 

Ilustração 39 – Fluxo de trabalho na gestão das chaves de segurança no sistema digital. (Adaptado a partir de: Karagosian, 2012, p.10) 
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Como em qualquer ambiente, existem problemas de fluxo de trabalho na exibição de 

filmes digitais. É preciso uma série de cuidados para garantir que as KDMs chegam 

corretamente ao cinema, de modo a que o filme seja reproduzido. Para transportar a 

chave pública (chave verde) do cinema para o criador do KDM requer-se de uma 

mensagem denominada FLM. Um método de comunicação chamado FLM-X é 

utilizado para recolher a FLM. Uma vez a KDM criada, é preciso ser enviada para o 

local desejado. Para a enviar, foi concebido um método chamado chave de 

recuperação do cinema (TKR) de modo a permitir que o bloco media utilize a KDM 

correta a partir dos dados do centro (Ibidem). 

Além disso, a KDM é criada visando um certificado que contém a chave pública de um 

dispositivo de conteúdo proprietário dos direitos específicos (Mitchell, 2007). 

Assim, a segurança representa uma grande vantagem para d-cinema. Um sistema que 

é bem pensado de ponta a ponta e projetado com a segurança em mente desde o seu 

início, dá à indústria cinematográfica uma oportunidade sem precedentes para 

proteger o seu conteúdo do criminoso mais determinado e da ameaça que a pirataria 

coloca (Dolby, 2004). 

Com a introdução da pós-produção digital, o baixo custo dos media digitais e a ampla 

disponibilidade da ligação à internet nos últimos anos, a pirataria na indústria do 

cinema aumentou significativamente, pois tornou-se muito fácil aceder a um arquivo 

digital a partir de um servidor para comprimir o conteúdo e copiá-lo para um media 

removível. A duplicação dos medias digitais é simples e barata. Colocar uma cópia 

pirata na internet requer muito pouco conhecimento técnico e não tem qualquer custo 

(Ribés, 2007). 

Por conseguinte, o cinema digital restringe a pirataria de três maneiras diferentes, a 

transmissão digital de filmes aos cinemas, que elimina a fuga de conteúdo, a 

eliminação de custos de impressão, que fornece uma grande oportunidade para um 

maior lançamento, tendo assim os espectadores o conteúdo antes dos piratas e por 

fim, criptografar o conteúdo para proteger os direitos de autor dos produtores e dos 

distribuidores (WIPO, 2007). 

No que diz respeito à segurança ligada ao cinema digital, o conteúdo é fornecido a 

partir de um ponto de armazenamento, para o bloco media e posteriormente o 

conteúdo é criptografado (Renlund, 2006). 
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Entretanto, a web está a ser utilizada de maneiras diferentes com a finalidade de 

chegar aos consumidores. A Columbia Tristar e a Buena Vista estão a vender bilhetes 

de cinema através da web. Embora estes estúdios não tentem medir a eficiência dos 

seus sites, a estatística de venda de bilhetes seria uma boa medida para saber como 

um este site funciona. Pequenos e independentes cineastas (Indies) estão a usar sites 

para publicitar os filmes e alertar os fãs às vezes com sessões esporádicas. Estes 

indies podem atingir os potenciais consumidores sem um orçamento promocional caro 

(Dietert, Keefe e Minifie, 2002). 

Todas as questões enunciadas tanto da segurança em cinema digital como da própria 

gestão da segurança, tornam-se essenciais para a proteção dos direitos de autor e 

conexos das obras cinematográficas digitais. 

Como se teve oportunidade de analisar, em sede da respetiva cadeia de valor, os atos 

criativos, nas suas mais diferenciadas formas, têm uma expressão de valor que é 

devida aos seus autores. Ora, assim sendo, torna-se necessário entender o processo 

de gestão integrada dos direitos de autor, o denominado Digital Right Management 

(DRM). 

A gestão integrada dos direitos digitais é uma classe de tecnologias de controlo de 

acesso, que são usadas por fabricantes de hardware, editores, detentores de direitos 

de autor e indivíduos com a intenção de limitar a utilização de conteúdos e dispositivos 

digitais após a sua venda. A DRM é qualquer tecnologia que inibe a utilização de 

conteúdos digitais que não são desejados ou pretendidos pelo fornecedor de 

conteúdo, incluindo ainda, instâncias específicas de obras digitais ou dispositivos. 

Empresas como a Amazon, Apple, BBC, Microsoft e Sony usam a DRM para proteger 

os seus conteúdos (BBC, 2007). 

O uso da DRM não é universalmente aceite, sendo portante controverso. Alguns 

fornecedores de conteúdo afirmam que a DRM é necessária para lutar contra a 

violação de direitos de autor online e que pode ajudar o detentor desses direitos a 

manter controlo artístico ou garantir fluxos de receita contínuos (Levy, 2003). Aqueles 

que se opõem à DRM afirmam que não há nenhuma evidência de que ajuda a prevenir 

a violação de direitos de autor, defendendo, em vez disso, que serve apenas para 

incomodar os clientes legítimos e que leva a concorrência e a inovação a asfixiar as 

grandes empresas (Electronic Frontier Foundation, 2012). Além disso, os trabalhos 

podem tornar-se permanentemente inacessíveis se o regime de alterações ou se o 
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serviço de DRM é interrompido (Suehle, 2011). Os proponentes argumentam que as 

“chaves” digitais devem ser consideradas necessárias para evitar que a "propriedade 

intelectual" seja livremente copiada, assim como bloqueios físicos são necessários 

para evitar a propriedade pessoal de ser roubada (CBC News, 2009). 

A “chave digital” colocada em conformidade com as políticas da DRM também pode 

restringir os utilizadores de fazer algo perfeitamente legal, como a realização de cópias 

de backup de CDs ou DVDs, empréstimos de materiais para fora através de uma 

biblioteca ou o acesso a obras em domínio público (Idem). 

Por seu lado, a indústria do cinema está a enfrentar um problema particularmente 

difícil. Nos outros setores, os seus conteúdos não são expostos diretamente a 

terceiros como no cinema, pelo que se torna imperativo impor o uso de determinados 

equipamentos e exigir procedimentos de autenticação a nível dos consumidores 

(Byers [et al.], 2003). 

Assim sendo, o problema da segurança no cinema digital é extremamente importante, 

em virtude da pirataria digital que tem crescido significativamente. Muita investigação 

tem-se desenvolvido à volta deste tema. Sistemas de DRM têm sido investigados para 

ajudar a resolver este problema (Ferreira e Pereira, 2002). 

Não há dúvida que o aperfeiçoamento dos algoritmos de criptografia têm ajudado na 

luta contra a pirataria, mas a gestão de “chaves” de proteção nos filmes levanta ainda 

muitas questões (Idem). 

4.3.4.9.4.1.1.5 COMÉRCIO ELETRÓNICO 

O desenvolvimento tecnológico introduziu profundos e inovadores modos de 

relacionamento nas atividades industriais, comerciais e de serviços, entre as quais se 

pode destacar, e a título de exemplo, o comércio eletrónico (e-commerce) (Kaplinsky e 

Morris, 2002). 

Com a evolução da internet e das tecnologias baseadas na web, as distinções entre os 

mercados tradicionais e os mercados eletrónicos globais - como um negócio de 

tamanho capital, entre outros, estão a ser gradualmente reduzidas (Watson [et al.], 

2008). 
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O e-commerce está geralmente associado com a compra e venda pela internet ou à 

realização de qualquer transação envolvendo a transferência de propriedade ou 

direitos, de uso de bens ou serviços através de uma rede mediada por um computador 

(Idem). 

Assim, o e-commerce é o processo de compra e venda ou troca de produtos, serviços 

ou informações via computador (Alvarez, 2010). 

Embora popular, esta definição não é abrangente o suficiente para captar a evolução 

recente deste novo e revolucionário fenómeno de negócio, pelo que uma definição 

mais completa para o e-commerce é a utilização de comunicações eletrónicas e de 

tecnologia de processamento digital de informações em transações comerciais para 

criar, transformar e redefinir as relações de criação de valor entre duas ou mais 

organizações ou entre as organizações e indivíduos (Watson [et al.], 2008). 

Neste sentido, comércio eletrónico é o uso de redes de computadores para melhorar o 

desempenho organizacional. Com esta melhoria, aumenta a rentabilidade, ganha 

quota de mercado, melhora o serviço ao cliente e oferece produtos mais rápidos. Com 

efeito, o comércio eletrónico envolve o uso de tecnologia da informação para melhorar 

as comunicações e transações com todas as partes interessadas de uma organização. 

Entre essas partes interessadas incluem-se os clientes, fornecedores, reguladores do 

governo, instituições financeiras, funcionários e o público em geral (Ibidem). 

Existem três tipos de redes de comunicação utilizadas para o comércio eletrónico, 

dependendo se a intenção é apoiar a cooperação com um conjunto de intervenientes, 

a cooperação entre os funcionários, ou cooperação com um parceiro de negócios, 

(Ibidem) respetivamente, internet, intranet e extranet, como mostra a tabela seguinte. 

Tabela 6 – Topologias das redes de comunicação utilizadas para o e-commerce. 

Topologia Internet Intranet Extranet 

Nível Global Organizacional Parceria de negócios 

Foco 
Relacionamentos 
entre as partes 
interessadas 

Comunicação e 
informações aos 
funcionários 

Comunicação de 
canal de distribuição 

Fonte: Adaptado a partir de: Watson [et al.].(2008, p.19) 
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Deste modo, as várias tecnologias e sistemas em que se podem categorizar as 

atividades de comércio eletrónico passam, nomeadamente pelo B2B (Business-to-

Business), pelo B2C (Business-to-Consumers), pelo B2G (Business-to-Government), 

pelo C2C (Consumers-to-Consumers) e pelo C2B (Consumers-to-Business), sendo 

possível para cada uma destas categorias traduzi-las em cadeias de valor analíticas 

que permitam detalhar os conteúdos relativos a conhecimentos na atividade produtiva. 

Isto permitirá ainda determinar, sob o ponto de vista teórico, a identificação de 

diferentes formas de cadeias de valor (nomeadamente, cadeias de valor orientadas 

pelo consumidor final) ou, ao invés, testemunhar perversões a processos de 

conhecimento intensivo nas cadeias de valor (Kaplinsky e Morris, 2002). 

O mercado B2B é definido como e-commerce entre empresas. É o tipo de e-                

-commerce que lida com as relações entre as empresas. Cerca de 80% do comércio 

eletrónico é deste tipo e a maioria dos especialistas preveem que o mercado B2B 

continuará a crescer mais rapidamente do que o segmento B2C. Este mercado possui 

dois componentes principais, infraestruturas e mercados eletrónicos. A maioria das 

aplicações B2B realizam-se nas áreas de gestão de fornecedores, gestão de 

inventários, gestão de distribuição, gestão de canais (divulgação de informações) e 

gestão de pagamentos (Pinto, 2007). 

O mercado Business-to-Consumer (B2C), entre empresas e consumidores, implica a 

compra de bens físicos (tangíveis como livros ou produtos de consumo) ou de bens de 

informação (material eletrónico ou conteúdo digitalizado, tais como software ou e-

books) e ainda para obter informações e pagamento de produtos através de uma rede 

eletrónica. É a segunda maior e a mais antiga forma de e-commerce, como por 

exemplo a Amazon (Preta, 2008). 

Este tipo de e-commerce reduz os custos de transação, aumentando o acesso dos 

consumidores à informação, de forma a permitir que encontrem a um preço mais 

competitivo o produto ou serviço (Andam, 2003). 

O mercado B2G Business-to-government é geralmente definido como o comércio 

entre as empresas e o setor público. Refere-se ao uso da internet para contratos 

públicos, procedimentos de autorização e outras operações relacionadas com a 

administração pública. Este tipo de e-commerce tem duas características: primeiro, o 

setor público assume a liderança no estabelecimento de comércio eletrónico e, 
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segundo, supõe-se que o setor público tem maior necessidade de tornar o seu sistema 

de compras mais efetivo (Idem). 

O mercado Consumer-to-Consumer (C2C) é simplesmente comércio eletrónico entre 

consumidores privados. Este tipo de e-commerce é caraterizado por mercados 

eletrónicos e leilões online (por exemplo o eBay). Este talvez tenha o maior potencial 

para o desenvolvimento de novos mercados, encontrando-se em pleno crescimento 

(Preta, 2008). 

O mercado Consumer-to-Business (C2B) consiste em transações e leilões reversos, 

que capacitam o consumidor para conduzir as transações (Idem). 

Apesar de alguns autores usarem o e-commerce e o e-business como sinónimos, os 

seus conceitos são distintos. No e-commerce, as TIC’s são utilizadas em transacções 

inter-empresariais, inter-organizacionais e em transações entre 

empresas/organizações e indivíduos (Andam, 2003). No e-business, por outro lado, as 

TIC’s são utilizadas para melhorar a própria empresa. Inclui qualquer processo que 

uma organização empresarial realiza, através de uma rede mediada por computador. 

A mais abrangente definição de e-business é a que o considera como a transformação 

dos processos de uma organização para entregar valor adicional ao cliente através da 

aplicação de tecnologias, filosofias e paradigma de computação da nova economia, a 

economia da internet, que é um conceito mais amplo do e-commerce e do e-business. 

Ele inclui o e-commerce e o e-business, incluindo-os (Idem). 

Assim, a economia da internet pertence a todas as atividades económicas que utilizam 

redes eletrónicas como um meio para o comércio ou para atividades envolvidas, tanto 

na construção das redes ligadas à internet como na aquisição de serviços de 

aplicativos, tais como, a prestação de permitir equipamento hardware e software e de 

equipamentos de rede para web baseado em lojas de retalho e shopping centers 

online (e-shopping) e é composta por três segmentos principais, infra-estrutura física, 

infra-estrutura de negócios e infra-estrutura de comércio (Ibidem). 

Naturalmente, qualquer empresa pode entrar no mercado global ao estabelecer uma 

presença na web, não importa quão pequena seja ou onde se localiza no imediato. A 

mensagem da organização pode ser vista e ouvida por qualquer pessoa com acesso à 

web. Pequenas empresas podem comercializar em toda a internet, em todo o mundo, 

com algumas páginas na web. Os pequenos produtores não têm práticas comerciais 
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para as negociar em ambientes estrangeiros, a fim de expor os seus produtos a novos 

mercados, podendo assim, aventurar-se eletronicamente a partir da sua base (Watson 

[et al.], 2008). 

Assim, com a comunicação através da internet, o desenvolvimento do mercado global 

torna-se uma realidade para muitas empresas, independentemente do seu tamanho 

ou localização, tirando partido das infraestruturas de cartões de crédito internacionais 

(por exemplo, Visa) e dos sistemas de distribuição internacionais (por exemplo, UPS) 

para o marketing global e que permitem o pagamento através de um sistema de 

pagamento eletrónico (EPS)s (Andam, 2003). 

O e-commerce transforma os relacionamentos da velha economia (relacionamentos 

lineares) para as novas relações de economia caracterizada pela gestão de soluções 

de relacionamento (relações integradas ou prolongadas), (Watson [et al.], 2008) como 

mostra a ilustração seguinte. 

 

Ilustração 40 - Tipologia de relacionamentos na velha e na nova economia. (Adaptado a partir de: Watson [et al.], 2008, p.22) 

Assim, o comércio eletrónico é uma revolução nas práticas dos negócios. Se as 

organizações vão tirar proveito das novas tecnologias da internet, então devem ter 

uma perspetiva estratégica (Idem). 

Além disso, o comércio eletrónico oferece muitas oportunidades para reformular os 

modos tradicionais de negócio. A eliminação de intermediários, como corretoras e 

distribuidoras é um resultado possível em algumas indústrias. Alguns especulam que o 

comércio eletrónico irá resultar numa desintermediação generalizada, o que a torna 

numa questão estratégica que a maioria das empresas deve dirigir com cuidado. Uma 

análise mais aprofundada permitirá fornecer algumas orientações sobre a identificação 

das indústrias mais ameaçadas pela desintermediação (Andam, 2003). 
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É de salientar, que há pelo menos três grandes forças que sustentam o comércio 

eletrónico: forças económicas; marketing e forças de interacção do cliente e finalmente 

tecnologia, em particular de convergência multimedia (Watson [et al.], 2008). 

A maioria, senão todos os países em desenvolvimento já estão a participar do e-          

-commerce, tanto como vendedores como compradores. No entanto, para facilitar o 

crescimento deste tipo de comércio nesses países, a infraestrutura de informação 

relativamente subdesenvolvida deve ser melhorada (Idem). 

Reconhece-se que na era da informação, o comércio na internet é uma ferramenta 

poderosa no crescimento económico dos países em desenvolvimento (Andam, 2003). 

O e-commerce promete melhor negócio para as pequenas e médias empresas e um 

desenvolvimento económico sustentável para os países em desenvolvimento. No 

entanto, esta premissa é uma forte vontade política e uma boa governação, bem como 

um responsável e solidário setor privado dentro de um quadro político eficaz (Idem). 

Certamente, poucos acontecimentos tiveram tanta influência na nossa sociedade 

quanto o surgimento da internet. Além de tornar mais ágil e eficiente a forma com a 

qual as pessoas comunicam entre si, pesquisam informações e adquirem 

conhecimentos. A internet possibilitou o surgimento do novo canal de comercialização 

chamado e-commerce, como consta na ilustração seguinte (Felipini, 2007). 

 

Ilustração 41 - O e-commerce em ambiente de negócios e sociedade. (Adaptado a partir de: Human Informatics, 2009)  
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Assim, tanto para os comerciantes tradicionais quanto para os empreendedores da 

nova economia, o e-commerce representa novos desafios e, principalmente, novas 

oportunidades de se chegar até ao cliente de forma rápida, ágil e com um custo 

sensivelmente menor (Idem). 

4.3.4.9.4.1.2 MULTIMÉDIA 

A introdução do digital no cinema, nomeadamente no elo da exibição, trouxe vários 

desafios, principalmente financeiros, para a conversão das salas de cinema. Esta 

mudança de paradigma cria uma grande oportunidade para as novas audiências 

centradas no modelo de exibição (Sinnaeve, 2011). 

O cinema do futuro pode ser considerado um verdadeiro entretenimento multimédia, 

mas também um negócio importante para a cultura. Isto deve-se ao facto da 

conversão das salas de cinema passarem do analógico para o digital, criando, assim 

mais oportunidades tanto para os exibidores que passam a poder exibir conteúdos 

alternativos, tais como, jogos de futebol, concertos, como para os consumidores que 

passam a usufruir de uma maior variedade de conteúdos (Idem). 

Um impulsionador essencial do rápido crescimento da indústria multimédia tem sido, 

além do célere aumento na adoção da banda larga (por exemplo 3G, banda larga fixa, 

televisão e cinema digital), a proliferação de novos dispositivos (por exemplo, iPhones, 

iPODs, PDAs) e aplicações e conteúdos online (por exemplo, sites, blogs, e-

commerce). Estes desenvolvimentos têm proporcionado, através das suas 

combinações, o crescimento do setor multimédia (Convergent Consulting, 2009). 

Por outro lado, a indústria multimédia é geralmente considerada fundamental e 

potenciadora para muitos setores, tais como a educação, saúde, entretenimento e 

comunicação. O mercado multimédia promove o desempenho, a eficiência, os ganhos 

e os resultados (Idem). 

Para além do rápido crescimento na adoção da banda larga, da proliferação de 

dispositivos, aplicativos online e conteúdo, um dos desenvolvimentos mais 

significativos para o êxito do multimédia e do mercado de eLearning tem sido o 

crescimento surpreendentemente rápido e a absorção das chamadas tecnologias web 

2.0 (Ibidem). 
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Na era da web 2.0 os utilizadores já não são considerados como utilizadores finais, 

tendo-se movido para o núcleo da cadeia de valor, onde se tornaram importantes 

intervenientes em praticamente todos os elementos de serviços online, consumindo 

ativamente o conteúdo e assumindo funções de distribuição nas redes Peer-to-Peer 

(Cardoso [et al.], 2008). 

Existem assim três tipos de consumidores de cinema, os consumidores tradicionais, os 

consumidores principais e os consumidores inovadores (consumidores de cultura em 

rede) (Cheta, 2007). No que diz respeito aos consumidores tradicionais, este primeiro 

grupo reúne pessoas que optam pela televisão tradicional como a sua exclusiva fonte 

de conteúdo de cinema e, mais amplamente, como a principal fonte de conteúdo de 

entretenimento. O segundo perfil caracteriza o principal grupo de consumidores de 

produtos media. Por último, o terceiro perfil ainda é muito pequeno e representa o 

novo grupo de consumidores dos media. É caracterizado por hábitos semanais mais 

intensivos, onde assistem a experiências cinematográficas em várias plataformas e 

multi-ecrãs, como por exemplo leitor de DVD, TV a cabo e computador para assistirem 

e partilharem filmes transferidos da internet (Idem). 

Por outro lado, os últimos avanços em tecnologias de computação e de comunicação 

causaram um enorme aumento de informação multimédia digital, distribuída através da 

web e por inerência do seu próprio consumo. A linha de produção de conteúdos 

multimédia digital pode agora ser seguida por todos: as produtoras possuem vídeos 

em formato digital de alta qualidade; as organizações (canais de TV, cinematecas, 

museus, bibliotecas) que sustentam o conteúdo multimédia podem digitalizá-lo e 

utilizar os diferentes formatos digitais para preservação, gestão e distribuição; a 

maioria das pessoas tem câmaras digitais ou scanners e produzem imagem e 

conteúdo de vídeo nos formatos JPEG e MPEG, pronto para ser utilizado. Por outro 

lado, devido à maturidade das tecnologias de rede de armazenamento e dados, 

formatos digitais fornecem agora uma forma mais barata, fácil e segura para 

armazenar e entregar conteúdo multimédia mesmo em alta resolução (Furth, 2006). 

Nos últimos anos, a tecnologia tem sido alvo de muitas mudanças. Com o progresso 

do poder de processamento, o software está a ficar cada vez mais integrado e 

complexo e o hardware, que é necessário para executar programas, está cada vez 

menor em tamanho e mais económico. Para a indústria cinematográfica, isso significa 

novo software de edição, programas de imagens digitais mais poderosos e novos 
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formatos como projeção digital, DVDs e Blu-ray. (Taylor 2006) Os DVDs e o Blu-ray 

substituíram o agora obsoleto VCR, como o novo padrão de entretenimento doméstico 

e o home cinema, com ecrãs maiores e com melhor qualidade de som, mudaram a 

experiência de visualização em casa. A integração dos medias e a convergência que 

as novas tecnologias estão a originar, incentivam o aumento de franchising e 

intertextualidade. Atualmente, os filmes de sucesso têm todos os tipos de produtos 

auxiliares associados, como por exemplo jogos de vídeo para edição especial em 

DVDs (McGinn, 2010). 

Com a proliferação da tecnologia, a convergência e a intertextualidade são inevitáveis 

porque as fronteiras entre todos os tipos de media estão a esvaecer-se ao longo do 

tempo (Elkington, 2009). Um filme catalogado de blockbuster pode gerar centenas, até 

milhares de produtos relacionados (Idem). 

Por outro lado, surge o streaming, uma tecnologia que possibilita a transmissão de 

dados multimédia entre clientes em várias aplicações multimédia na internet. Com esta 

tecnologia, o cliente pode reproduzir o conteúdo de media sem ter de aguardar que 

seja feito o download de todo o arquivo. Em comparação com a comunicação de 

dados convencionais, a transmissão de dados multimédia tem requisitos mais 

rigorosos no que respeita a equipamentos necessários e largura de banda de rede. No 

entanto, a internet atual é inerentemente uma rede de comutação de pacotes que não 

foi projetada para manipular de forma isócrona tráfego como áudio e vídeo. A internet 

apenas fornece serviços de melhor esforço e não tem nenhuma garantia sobre a 

qualidade do serviço (QoS) para a transmissão de dados multimédia. Como resultado, 

subsistem ainda muitos problemas em aberto na elaboração de protocolos e 

estratégias de transmissão para streaming multimédia (Idem). 

O vídeo e o áudio digitais - filmes e música - são dois produtos de multimédia muito 

importantes em relação ao e-commerce, pois os downloads de música e os filmes 

online constituem uma grande parte das receitas de multimédia da internet (Ibidem). 

Como o mundo se está a tornar cada vez mais digitalizado e interligado, as 

apresentações multimédia estão a tornar-se cada vez mais omnipresentes. A 

multimédia, essencialmente, é uma apresentação das várias informações que podem 

consistir em imagens, vídeo, gráficos, áudio, discurso, som, texto e mesmo conteúdo 

táctil ou conteúdo olfativo, destinada a interação e consumo humano (Rahayu, 2011). 
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Em suma, atualmente, grandes mudanças tecnológicas, nomeadamente na indústria 

cinematográfica global estão a alterar os padrões de exibição e consumo (UNESCO, 

2012). 
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5. OS MERCADOS DO CINEMA - ANÁLISE QUANTITATIVA 

O presente passo desta investigação concentrando-se no mercado do cinema envolve 

a descrição e a análise de dados correspondentes à distribuição e exibição do cinema 

digital nos mercados americano, europeu e português. 

Os dados (secundários) utilizados foram recolhidos, registados e analisados pela 

Motion Picture Association of America, Inc (MPAA), no que se refere ao mercado 

americano, pelo Observatório Europeu do Audiovisual (OEA) e pela Comissão 

Europeia no que diz respeito ao mercado europeu e outros e finalmente para o 

mercado nacional, o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e o Observatório da 

Comunicação (OBERCOM). 

A partir da análise documental foi realizada uma análise crítica dos mesmos, com o 

objetivo de se perceber a evolução da transição para o digital do cinema a nível da 

distribuição e da exibição. Efetuou-se uma metanálise com o objetivo de sintetizar os 

resultados quantitativos seguindo os seguintes passos: agregação e ordenação dos 

dados, estabelecimento de relações e comparação de resultados. 

Entretanto e antes de se iniciar o detalhe dos indicadores e da respetiva análise 

apresenta-se um quadro que retrata, a 2012, a situação mundial, relativa ao número 

de ecrãs e destes os que converteram para digital. Assim: 

 
Ilustração 42 - Distribuição de ecrãs digitais no mundo. (Adaptado a partir de: Karagosian, 2012, p.4) 
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Em 2012, existiam cerca de 120.000 ecrãs de cinema em todo o mundo, sendo cerca 

de 58% digitais. De salientar que é nos EUA/Canadá que essa percentagem é maior 

embora o número total de ecrãs seja inferior ao número existente na Europa. 

5.1. A DISTRIBUIÇÃO/EXIBIÇÃO DO CINEMA NOS EUA 

Para este estudo, recorreu-se aos dados da Motion Picture Association of America, 

Inc, (MPAA), publicados em 2012 e relativos ao Theatrical Market Statistics 2011. 

A recolha de dados foi efetuada numa amostra de 4018 adultos com mais de 18 anos 

e residentes no continente norte-americano.  

Em 2011, o filme que nos EUA/Canadá com melhor receita de bilheteira foi o Harry 

Potter and the Deathly Hallows, Part 2, em 3D, distribuído pela Warner Bros., 

auferindo 381.0 milhões de USD. Sem 3D o filme que obteve melhor receita de 

bilheteira foi o Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1, distribuído pela Summit, auferindo 

274.8 milhões de USD. A diferença entre estas duas receitas é significativa, 106.2 

milhões de USD. 

Em termos da receita de bilheteira nos EUA e no Canadá, de 2002 a 2011, refira-se:  

 
Ilustração 43 - Receita de bilheteira EUA/Canada (US$biliões). (Adaptado a partir de: MPAA, 2011, p.9) 

Através da análise da ilustração 45 pode constatar-se que as receitas de bilheteira 

cresceram de 2005 até 2010 cerca de 1.8 US$ biliões, mas em 2011 verificou-se um 

decréscimo de 4% relativamente a 2010. De referir ainda que o 3D veio aumentar este 

tipo de receitas consideravelmente, pois em 2006, ano em que surgiu neste mercado e 
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representava 1% da receita, em 2008 representava apenas 2%, em 2010 já 

representava 21%, mas decrescendo em 2011 cerca de 18% relativamente a 2010.  

Como se referiu, em 2011 houve uma significativa diferença nas receitas de bilheteira 

entre o cinema 3D e o 2D, pelo que se considera importante analisar a distribuição dos 

ecrãs dos EUA por tipo. 

 
Ilustração 44 - Tipos de ecrã de cinema nos EUA. (Adaptado a partir de: MPAA, 2011, p.18) 

Pode verificar-se que em 2007, a predominância era de ecrãs analógicos com cerca 

de 88% contra os 12% dos digitais. Estes foram crescendo até que em 2011, o 

número de ecrãs digitais quase duplicou comparando com 2010, representando 65% 

de todos os ecrãs. O maior crescimento foi em ecrãs digitais não-3D, mais de 6100.  

É importante analisar a distribuição dos ecrãs digitais de cinema numa versão mais 

atualizada. A ilustração seguinte contempla esta situação ao incluir os dados de 2012, 

enquanto que o anterior se referia até 2011. 

 
Ilustração 45 - Ecrãs nos EUA por tipo. (Adaptado a partir de: Karagosian, 2012, p.2) 
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Até ao final de março de 2012, aproximadamente 28000 projetores digitais foram 

instalados nas salas de cinema dos EUA. Cerca de 50% destes são 3D.  

No entanto, o número de ecrãs digitais 2D está a crescer. De novembro de 2011 até 

março de 2012 esse acréscimo foi de cerca de 50% tendo passado de 7500 para 

cerca de 10500. 

Analisaram-se ainda as salas de cinema na sua tipologia, relativamente ao número de 

ecrãs (ecrã único e multiplex), nos EUA, assim: 

 

Ilustração 46 - Ecrãs por tipo de sala nos EUA. (Adaptado a partir de: MPAA, 2011, p.18) 

Em 2011 havia mais de 39600 ecrãs nos EUA. Destes 80% estavam localizados em 

complexos multiplex, contrariamente ao que acontece na Europa como se verificará 

adiante.  

5.2. A DISTRIBUIÇÃO/EXIBIÇÃO DO CINEMA NA EUROPA 

No que se refere à análise da distribuição/exibição na Europa, recorreu-se aos dados 

da Comissão Europeia, publicados em 2009 e 2011 relativos à Consulta Pública sobre 

Oportunidades e Desafios para o Cinema Europeu na Era Digital e a A União Europeia 

e o Cinema Europeu na Era Digital, respetivamente. 

A Comissão Europeia, com o programa MEDIA criou várias linhas de ação para o 

cinema europeu face à era digital. Salientam-se três objectivos políticos principais, a 

saber: a diversidade cultural, o multiculturalismo da circulação dos filmes e a 

competitividade do setor, que servem para as áreas dos objectivos de transição para o 

digital (Joly, 2011). 
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Estes três objectivos principais possuem quatro prioridades transversais: o incentivo à 

criação no setor audiovisual, o reforço da estrutura das pequenas e médias empresas, 

a redução dos desequilíbrios entre os mercados europeus de audiovisuais e o apoio à 

digitalização. 

Considerando que a cadeia de valor identificativa do cinema passa pela pré-produção, 

produção e circulação e que a esta envolve a distribuição, a promoção e os chamados 

projectos-piloto (Idem), passa-se em seguida à respetiva representação. Assim: 

 

Ilustração 47 - Linhas de ação do programa MEDIA. (Adaptado a partir de: Joly, 2011, p.4) 

 
 

Tabela 7- Número de projetos apoiados em média por ano 

 

Fonte: Adaptado a partir de: Joly (2011, p.5) 
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Analisando detalhadamente as linhas de ação, verificou-se que a formação ocupava 

7% do esforço, subdividida nas áreas de script, gestão e das tecnologias digitais. O 

desenvolvimento da pré-produção tinha uma significativa espectativa de valoração, no 

caso 20%, cobrindo os projetos e catálogos, os financiamentos e as coproduções e os 

trabalhos interativos. De realçar que no caso da circulação e da desagregação dos 

seus elos, a distribuição é contemplada uma maior carga de linhas de ação (55%), em 

que são privilegiados os distribuidores, os agentes de venda, a difusão televisiva, 

distribuição online e por fim os exibidores (Ibidem). 

Até ao momento, a ação da União Europeia (UE) tem a ver com a regulamentação de 

intervenção dos serviços de Comunicação Audiovisuais (SCAV), que possui uma 

diretiva em relação à programação de obras da UE e o investimento na produção 

independente, na ajuda às regras da concorrência e do Estado, ou seja, uma indústria 

incentivada, a regras do mercado interno e por fim a regras relativas ao copyright 

(Joly, 2011). 

A ação da UE na era digital está a prosseguir, o novo programa está a ser discutido 

em que a diretiva SCAV está a ser transposta, a política da Comissão em relação aos 

Auxílios de Estado está sob revisão, a agenda Digital Europeia para a Europa está a 

fazer uma revisão da política de direitos de autor e da digitalização do cinema e do 

património cinema. 

Os desafios permanecem os mesmos. Em relação às deficiências estruturais, existe 

um círculo vicioso de baixo investimento em capitalização de empresas, uma Micro-      

-PME com poucos recursos e uma ausência de economia de escala devido à 

fragmentação dos mercados da UE. Existe ainda um baixo nível de circulação da UE 

em relação a obras fora do seu país de produção. 

A baixa participação de mercado dos filmes da UE, possui uma quota de mercado de 

obras europeias em que 30% dizem respeito ao cinema, 40 a 45% à ficção de TV 

(quotas MAV) e 20% aos DVD’s.  

Ainda no campo da distribuição de cinema digital na Europa (Comissão Europeia, 

2009) e para um total de 329 stakeholders da indústria representante, 167 eram 

exibidores, 45 distribuidores, 46 produtores/SA e 71 de outros, com interesses na 

área. Segue a respetiva representação gráfica:  
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Ilustração 48 - Distribuição por categoria dos stakeholders representantes. (Adaptado a partir de: Comissão Europeia, 2009, p. 3) 

 

Por outros interessados entendem-se: campos de atividade como associações de 

exibidores, distribuidores, realizadores e produtores; agências de cinema nacionais e 

regionais; empresas de serviço digital e indústrias técnicas; consultores; cinematecas; 

corpos governamentais e por fim institutos de pesquisa e centros de informação. 

(Comissão Europeia, 2009) Segue a respetiva representação gráfica:  

 

Ilustração 49 - “Outros interessados” respondentes por área de atividade. (Adaptado a partir de: Comissão Europeia, 2009, p.15) 

Analisando esta representação gráfica verifica-se que dos “outros interessados” 

respondentes, 21% representam a associação dos exibidores, seguindo-se com 14% 

as agências de cinemas nacionais.  
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Analisando os considerantes metodológicos passa-se agora aos resultados no setor 

da distribuição. 

A distribuição encontra-se analisada a nível de país de origem, origem dos filmes 

distribuídos em 2008 e distribuição digital. 

 

Ilustração 50 - Distribuição por país de origem. (Adaptado a partir de: Comissão Europeia, 2009, p.9) 

Dos distribuidores inquiridos, destacam-se a Suíça e Alemanha com 11%, sendo 

apenas de 2% o valor relativo a Portugal, correspondente a um distribuidor português 

no total de 45 inquiridos.  

Quanto à origem dos filmes distribuídos, a representação gráfica seguinte mostra a 

sua procedência, europeus ou não europeus.  

 

Ilustração 51 - Origem dos filmes distribuídos. (Adaptado a partir de: Comissão Europeia, 2009, p.10) 
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Da análise do gráfico, verifica-se que 74% dos filmes distribuídos eram originários da 

Europa, para os distribuidores que responderam.  

No que se refere à distribuição de cinema digital o apuramento tem a seguinte 

representação gráfica: 

 

Ilustração 52 - Distribuição de filmes digitais. (Adaptado a partir de: Comissão Europeia, 2009, p.11) 

Dos respondentes 74% responderam já ter distribuído filmes digitais, 24% 

responderam que não. Assim constata-se que três em cada quatro distribuidores, já 

distribuíram filmes digitais, mostrando a evolução que o cinema digital está a ter no elo 

da distribuição na cadeia de valor do cinema. 

Relativamente à exibição do cinema, encontram-se analisados a distribuição por país 

de origem, o tipo de salas de cinema, o número de ecrãs por sala e o uso de 

equipamento digital.  

 
Ilustração 53 - Distribuição dos exibidores por país de origem. (Adaptado a partir de: Comissão Europeia, 2009, p.5) 
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Da análise da ilustração verifica-se que 32% dos exibidores são alemães e em 

segundo lugar, com apenas 13%, estão os exibidores do Reino Unido. De referir que 

nenhum exibidor português respondeu a este inquérito. 

No que se refere ao tipo de salas de cinema que os exibidores possuem, em termos 

de número de ecrãs, constata-se que: 

 

Ilustração 54 - Distribuição dos exibidores por tipo de sala de cinema. (Adaptado a partir de: Comissão Europeia, 2009, p.6) 

Assim, 52% dos exibidores possuíam salas de cinema com o sistema multi-ecrã, ou 

seja, entre dois e sete ecrãs, seguindo-se as salas com único ecrã com 43%. De 

salientar que apenas 3% possui complexos de cinema multiplex.  

É de salientar a diferença entre as salas de cinema europeias e norte americanas. 

Nestas predomina o multiplex. 

Relativamente à existência de equipamento digital nas salas de cinema apurou-se 

que: 

 

Ilustração 55 - Distribuição dos exibidores que utilizam equipamento digital. (Adaptado a partir de: Comissão Europeia, 2009, p.7) 

 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    299 

Desta forma, verifica-se que 66% desses exibidores ainda não possuem nas suas 

salas equipamento digital. Apenas 33% responderam afirmativamente.  

De salientar a discrepância entre as respostas dos exibidores e a dos distribuidores, o 

que aponta para que, a transição do analógico para o digital no que diz respeito ao 

cinema, é mais fácil para os distribuidores do que para os exibidores devido ao 

elevado custo do equipamento digital de projeção.  

Entretanto, com o aparecimento do 3D, vários elementos do cinema foram ganhando 

espaço na indústria cinematográfica, alterando o número de espectadores, as receitas 

de bilheteira e o número de ecrãs digitais.  

Baseando-se em indicadores do OEA (2011) e no que se refere ao número de 

espectadores em filmes 3D na Europa em 2010, ter-se-á: 

 

Ilustração 56 - Top 10 dos filmes norte-americanos em 3D na Europa em 2010. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.8) 

Em 2010, o filme norte-americano Avatar em 3D, foi o que na Europa teve o maior 

número de espectadores, 43.3 milhões, seguindo-se o filme Toy Story 3, também 

norte-americano e em 3D com 27.5 milhões de espectadores. De salientar que 

relativamente ao ranking de todos os filmes, o Avatar é o primeiro mas o Toy Story 3 é 

o terceiro. A diferença entre o número de espectadores destes dois filmes é 

significativa e o que se encontra em décimo lugar no top 10, com apenas 6.7 milhões 

de espectadores posiciona-se em vigésimo quinto lugar no ranking de todos os filmes.  
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Assim, os filmes norte-americanos em 3D dominaram o mercado cinematográfico 

europeu. Os gráficos seguintes mostram esta situação comparando, os filmes 

produzidos nos EUA e na Europa, quer em relação ao número de filmes mostrados 

como ao número de espectadores.  

 
Ilustração 57 - Filmes EUA vs. Filmes Europeus em número de lançamentos e de espectadores. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.9) 

Como se pode observar, a diferença entre o número de lançamentos de filmes norte-   

-americanos (37) relativamente aos europeus (8), no que diz respeito ao mercado 

europeu, é significativa. A situação mantém-se relativamente ao número de 

espectadores em que apenas 7% assistiram a filmes europeus contra 93% dos norte-  

-americanos. Esta situação talvez se deva à diferença dos equipamentos e tecnologias 

na indústria cinematográfica.  

Pelo exposto pode-se constatar que o lançamento de filmes europeus, está em 

decadência enquanto os norte-americanos estão a aumentar.  

Esta situação pode confirmar-se através do gráfico seguinte. 

 
Ilustração 58 - Lançamento de filmes no mercado Europeu. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.10) 
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Poder-se-á assim referir, que a partir de 2008, o lançamento de filmes europeus está a 

diminuir enquanto o dos filmes norte-americanos está a aumentar. Quanto às 

coproduções entre a Europa e os EUA, o número de lançamentos diminuiu de 2008 

para 2009, mas em 2010 previa-se um acréscimo significativo, contrariamente ao 

lançamento dos filmes produzidos pelos outros países.  

Aparentemente os dados deste estudo parecem estar em contradição com os 

correspondentes do estudo anterior, contudo os universos estudados são diferentes, 

pois nesse estudo o universo era 45 distribuidores europeus que respondiam ao 

inquérito.  

As situações anteriores levam obviamente a que a quota do mercado europeu 

relativamente aos outros mercados sofra alterações, como mostra o gráfico seguinte. 

 

Ilustração 59 - Distribuição de quotas no mercado do cinema. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.11) 

A quota do mercado europeu é 25,3%, enquanto a do mercado norte-americano é de 

68%, como previsto no gráfico anterior. De salientar que dentro do mercado europeu, 

foi o mercado francês que obteve uma maior quota (9,4%) seguindo-se a Itália e a 

Alemanha com 4,1% e 3,1% respetivamente. De referir ainda que as coproduções 

entre a Europa e os EUA atingiu uma quota de 5,4% e ou outros mercados atingiram 

apenas uma quota de 1,3%. 

Quanto às receitas de bilheteira, em 2009 atingiram 6.08 biliões de euros e em 2010 

teve um acréscimo de 5%, atingindo 6.45 biliões de euros. (Observatório Europeu do 

Audiovisual, 2011) 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    302 

O 3D teve um impacto significativo na média dos preços dos bilhetes no cinema, como 

mostra o gráfico seguinte. 

 
Ilustração 60 - Média anual do preço dos bilhetes de cinema. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.6) 

Pode verificar-se que em 2009 a média dos preços dos bilhetes teve um acréscimo 

percentual de 2,6% em 2008 para 6,6%. Em 2011 teve um ligeiro decréscimo 

passando a média para 5,5%. Contudo, estes valores continuam bastante acima de 

média de 2,1% obtida entre 2001 e 2008. Significando que a implementação do 3D 

proporcionou um aumento no preço dos bilhetes, porque os exibidores tiveram gastos 

adicionais ao adaptar as salas de cinema digitalmente para esta nova realidade.  

Ainda no âmbito das receitas de bilheteira, desenvolveu-se uma análise comparativa 

da Europa com alguns dos países com maior significado na indústria cinematográfica, 

como segue:  

 
Ilustração 61 - Receita de bilheteira no mercado mundial em 2010. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.21) 
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Em termos mundiais, verifica-se que a Europa não sendo dominante ocupa um 

relevante segundo lugar, com um acréscimo anual de 5,1%. De salientar que embora 

os EUA estejam em primeiro lugar, tiveram nesse ano um decréscimo de receita de 

0,3%. 

O número de ecrãs digitais duplicou em 2010, passando de 4129 em 2009 para 8796 

em 2010. (Observatório Europeu do Audiovisual, 2011) 

Comparando o número de ecrãs digitais e ecrãs digitais 3D na Europa, ter-se-á: 

 

Ilustração 62 - Evolução do número de ecrãs digitais na Europa. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.14) 

Verifica-se assim, que os ecrãs digitais a partir de 2009 tiveram um acréscimo 

significativo, passando de 524 em 2008 para 2794. Destes, 84% eram digitais 3D 

contra os 42% de 2008. Em 2010, a subida foi bastante significativa, o número de 

ecrãs digitais atingiu os 4553 e os digitais 3D atingiram os 93%. Assim, a diferença foi 

de 39% para os digitais sendo considerada bastante significativa para um período de 

tempo de um ano. Perante este cenário, pode afirmar-se que o cinema digital 

apresentou um crescimento em 2010. 

Todavia, este acréscimo não teve o mesmo valor em todos os países da Europa. A 

representação gráfica que se segue, mostra como estão distribuídos os ecrãs digitais 

na Europa.  
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Ilustração 63 - Distribuição dos ecrãs digitais na Europa em 2010. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.16) 

Da análise cromática, resulta o azul-escuro que é a cor predominante, o que significa 

que na maioria dos países europeus em 2010, entre 30% a 40% dos ecrãs existentes, 

são digitais. De salientar a pequena diferença que existe entre a Noruega e Portugal 

que têm valores dos mais elevados, enquanto a Espanha tem dos valores mais baixos, 

entre 10 a 20%.  

Da mesma forma que se analisou a evolução e a distribuição de ecrãs digitais na 

Europa, é conveniente comparar o seu número com outros países. Assim:  

 
Ilustração 64 - Os ecrãs digitais 3D versus 2D na Europa e no Mundo. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.24)  
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Verifica-se pois que o número de ecrãs 3D nos EUA e na Europa são praticamente os 

mesmos, 8459 e 8384 respetivamente, mas no total de ecrãs digitais a diferença é 

significativa 16522 contra 10346 respetivamente, pelo que em valores percentuais nos 

EUA apenas 51% dos ecrãs são 3D e na Europa 82%. De salientar a América Latina 

em que o número de ecrãs digitais é tão pequeno, mas praticamente todos são 3D 

(87%). 

A finalizar, analisa-se a distribuição comparativa dos ecrãs digitais versus o total de 

ecrãs na Europa e noutros países. Assim: 

 

Ilustração 65 - Os ecrãs digitais versus total de ecrãs na Europa e no Mundo em 2010. (Adaptado a partir de: OEA, 2011, p.23) 

Pode constatar-se que tanto na Europa como nos EUA, é considerável a diferença 

entre o número de ecrãs analógicos e de ecrãs digitais 71% e 61% respetivamente. 

Portanto, o cinema digital ainda não está acessível à grande maioria das salas de 

cinema.  

5.3. A DISTRIBUIÇÃO/EXIBIÇÃO DO CINEMA EM PORTUGAL 

Para este estudo, recorreu-se aos indicadores do ICA e do OBERCOM, publicados em 

2011 e 2012. Atendendo a que o OBERCOM utilizou como fontes o ICA, embora com 

edição própria, nesta análise utilizaram-se as mesmas fontes. Refira-se ainda que os 

indicadores e as consequentes análises desenvolvidas para o caso português, 

seguem a mesma sequencialização dos homólogos americanos e europeus. 

Em termos de receita de bilheteira de 2004 a 2011, em Portugal, tem-se:  



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    306 

 
Ilustração 66 - Evolução anual das receitas. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.2) 

Pela análise do gráfico verifica-se que até 2010 as receitas em Portugal evoluíram 

atingindo um máximo de 82,2 milhões de euros nesse ano e em 2011 teve um 

decréscimo para 79,9 milhões de euros, acompanhando os outros mercados. 

Analisa-se em seguida se a variação do número de espectadores acompanhava a 

variação das receitas. Assim:  

 
Ilustração 67 - Evolução anual dos espectadores. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.4) 

Pois, de 2009 para 2010 o número de espectadores aumentou de 15,7 para 16,6 

milhões, mas em 2011, e acompanhado as receitas de bilheteira, o número de 

espectadores reduziu de novo para 15,7 milhões.  

Relativamente aos indicadores do número de filmes estreados por distribuidor que 

operam em Portugal, obteve-se a seguinte representação gráfica: 
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Ilustração 68 - Filmes estreados por distribuidor. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.13) 

Constata-se que a Pris teve um decréscimo em 2011 relativamente a 2010 de cerca 

de 50%, beneficiando a Zon Lusomundo Audiovisuais que foi o distribuidor que mais 

operou em Portugal com 43,7%. De salientar que a situação da Zon Lusomundo como 

líder do mercado se mantem desde 2006.  

Acompanhando o número de filmes estreados por distribuidor, analisa-se em seguida 

o número de espectadores por distribuidor.  

 

Ilustração 69 - Número de espectadores por distribuidor. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.15) 

Pelo gráfico anterior constata-se que de 2004 até 2011 a Zon Lusomundo Audiovisuais 

foi líder de audiências em Portugal, rondando sempre os 50% dos espectadores. 

Da relação entre o número de filmes estreados, o número de espectadores e a receita 

bruta por distribuidor internacional, resulta que: 
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Ilustração 70 - Número de filmes estreados, número de espectadorese receita bruta por distribuidor. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, 

p.16) 

Quanto ao número de filmes estreados os grandes estúdios, “majors”, apresentam 

uma percentagem de apenas 28,5%. Quanto aos números de espectadores obtiveram 

uma percentagem de 74,1%. Destes, foi a Paramount Pictures que liderou com 15,9%. 

No que respeita à receita bruta os grandes estúdios, “majors”, lideraram com 74,3% e 

destes foi de novo a Paramount Pictures que obteve melhor resultado 16,6%. 

No que se refere à origem dos filmes estreados em Portugal. Apurou-se que:  

 

Ilustração 71 - Origem dos filmes estreados em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.19) 

Verifica-se assim, que os EUA lideram desde 2004 o número de filmes estreados em 

Portugal, com uma percentagem média de cerca de 45%, seguindo-se os filmes de 

produção europeia com uma média de cerca de 35%. De salientar que as 

coproduções EUA/Europa e Europa/EUA atingiram o auge em 2007 com 18,3% tendo 

vindo a diminuir atingindo em 2011 o valor de 11,6%. 

Em termos de receitas por origem dos filmes. Ter-se-á:  
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Ilustração 72 - Receitas por origem dos filmes distribuídos em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.20)  

Constata-se que as receitas são lideradas pelos EUA com uma média percentual de 

mais de 70%. Em 2011 a Europa representou apenas 4,9% da receita, enquanto os 

EUA apresentaram 78,6% do valor global da receita, o que é muito significativo.  

Existe pois, uma correlação positiva entre o número de filmes estreados e as receitas 

por origem, acontecendo o mesmo com os indicadores relativos à exibição nos EUA e 

na Europa.  

De particular interesse para a análise do cinema digital em Portugal é o número de 

filmes estreados com projeção digital e por distribuidor. 

Tabela 8 - Número de filmes estreados com projeção digital e por distribuidor. 

 

Fonte: Adaptado a partir de: ICA (2012, p.21) 
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A respetiva representação gráfica corresponde a: 

 

Ilustração 73 - Número de filmes estreados com projeção digital e por distribuidor. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.21) 

 
Pela tabela verifica-se que em 2010 foram estreados 170 filmes digitais dos quais 20 

eram 3D e em 2011 foram estreados 247 filmes digitais dos quais 37 eram 3D. De 

salientar que a Zon Lusomundo lidera estes dois segmentos. 

Pelo gráfico constata-se que o número de filmes digitais tem crescido 

exponencialmente desde 2008. Quanto ao 3D que apareceu em Portugal em 2007, 

tem também vindo a crescer mas a um nível bastante inferior.  

Passando à análise do setor, ter-se-á como indicadores as receitas, o número de 

ecrãs e a média de espectadores por habitante, tendo incidido sobre todos os 

exibidores que operam em Portugal.  

Relativamente à receita por exibidor, obtiveram-se, em 2011, cerca de 80 milhões de 

euros. A receita por exibidor em percentagem é apresentada no gráfico seguinte. 

 

Ilustração 74 - Receita por exibidor em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.27) 
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Tabela 9 - Receita por exibidor em Portugal. 

 

Fonte: Adaptado a partir de ICA (2012, p.27) 

Novamente a Zon Lusomundo Audiovisuaos lidera o valor das receitas com 56,4%, 

correspondento a uma receita bruta de 45 milhões de euros, seguindo-se a Socorama 

com 18%, uma diferença bastante significativa. 

Atendendo a que em Portugal, em 2011, existiam 17 multiplex com 181 ecrãs, tendo-  

-se realizado 286946 sessões, a que assistiram mais de 7 milhões de espectadores, 

obtendo-se uma receita bruta de cerca de 37 milhões de euros, como mostra a tabela 

10, analisa-se, em seguida as receitas e os ecrãs por exibidor relativamente aos 

exibidores quer sejam multiplex ou não. 

O resultado desse estudo é apresentado nos dois gráficos seguintes. 

 
Ilustração 75 - Receita por exibidor em multiplex em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.29) 
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Tabela 10 - Receita por exibidor em multiplex em Portugal. 

 
MULTIPLEXES ECRÃS LUGARES RECEITA BRUTA ESPECTADORES SESSÕES 

ZON LUSOMUNDO 
CINEMAS 

8 84 17.750 € 19.231.846,53 3.848.916 133.882 

UCI 3 45 9.659 € 9.797.908,40 2.032.026 71.979 

NLC-CINEMA CITY 3 26 3.697 € 3.786.648,26 707.904 43.183 

SBC 1 9 1.452 € 1.457.066,45 301.382 14.424 

SOCORAMA 1 9 1.111 € 1.617.752,40 291.950 13.487 

MEDEIA FILMES 1 8 1.501 € 954.679,75 198.543 9.991 

TOTAL 17 1811 35.170 € 36.845.901,79 7.380.721 286.946 

Fonte: Adaptado a partir de: ICA (2012, p.29) 

Constata-se, pois que a Zon obteve 52,2% da receita, o que se deve, essencialmente, 

a ser o exibidor com oito multiplex, seguindo-se a UCI com 26,6% e apenas três 

Multiplex.  

 

Ilustração 76 - Número de ecrãs por exibidor em multiplex em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.29) 

Analisando este gráfico, que mostra a distribuição de ecrãs por exibidor, a situação é 

idêntica à anterior embora a Zon tenha obtido apenas o valor de 46,4%, para 84 ecrãs 

e a UCI com 24,9% e 45 ecrãs.  

A projeção digital pode ser em ecrãs 2K ou 3D, daí a necessidade de se saber a 

percentagem de cada tipo de ecrãs digitais por exibidor em Portugal. Daí que: 

 

Ilustração 77 - Ecrás digitais 2K por exibidor em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.30) 
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Ilustração 78 - Ecrás digitais 3D por exibidor em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.30) 

Novamente a Zon Lusomundo Audiovisuais domina o número de ecrãs digitais em 

Portugal, tanto em 2K como em 3D, com 54,3% e 38,8% respetivamente. Em segundo 

lugar encontra-se a Socorama com 16% em 2K e 21% em 3D.  

De salientar que a Socorama tem investido mais do que a Zon Lusomundo em ecrãs 

3D, pois em 2K a diferença é de cerca de 40% e em 3D não chega a 20%. 

Interessa ainda saber qual a distribuição de ecrãs por região em Portugal, atendendo à 

diferença cultural dos portugueses. Assim:  

 

Ilustração 79 - Números de ecrãs por região em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.31) 

 
Tabela 11 - Números de ecrãs por região em Portugal. 

 
Fonte: Adaptação a partir de: ICA (2012, p.31) 
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Constata-se que Lisboa, com 36%, é a região do país com maior número de ecrãs, 

seguindo-se a região norte com 27,2% e a região centro com 21,9%. As restantes 

regiões estão bastante a baixo com um valor máximo de 6,5%. De salientar a região 

dos Açores com apenas 0,9% e que 85% do número de ecrãs se encontram de Lisboa 

para norte do país. 

 O número de espectadores por habitante e por região é o indicador que se segue. 

Assim:  

 
Ilustração 80 - Média de espectadores por habitante e por região em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2012, p.33) 

O gráfico permite verificar que as regiões de Lisboa e do Algarve, com uma média de 

espectadores, respetivamente, de 2,6 e 2,1 se encontram acima da média nacional 

(1,5), enquanto as regiões norte e centro com, respetivamente 1,3 e 0,9, de média, 

encontram-se abaixo dessa média, apesar de essas regiões terem uma percentagem 

elevada de número de ecrãs. De salientar a região do Algarve que possuindo apenas 

6,5% do número de ecrãs, a média está 0,7 acima da média nacional.  

Entretanto, os mais recentes indicadores portugueses, (Janeiro 2013), relativos à 

receita bruta e ao número de espectadores por origem dos filmes e o número de filmes 

estreados e exibidos em Portugal em 2012, apontam para:  

 
Ilustração 81 - Receita bruta por origem do filme. (Adaptado a partir de: ICA, 2013, p.11) 
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Ilustração 82 - Número de espectadores por origem do filme. (Adaptado a partir de: ICA, 2013, p.11) 

 

Tabela 12 - Receita bruta e número de espectadores por origem do filme 

 

Fonte: Adaptado a partir de: ICA (2013, p.11) 

Em termos de origem dos filmes exibidos em Portugal, em 2012, ter-se-á que os EUA 

lideram com mais de 73%, seguindo-se a Europa com cerca de 16% e por fim as 

coproduções entre estes universos com cerca de 10%. Esta situação manteve-se 

relativamente aos anos anteriores. 

No que se refere ao número de filmes estreados e exibidos em Portugal, em 2012, por 

origem. Ter-se-á: 

 

Ilustração 83 - Número de filmes estreados por origem em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2013, p.10) 
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Ilustração 84 - Número de filmes exibidos por origem em Portugal. (Adaptado a partir de: ICA, 2013, p.10) 

 

Tabela 13 - Número de filmes estreados e exibidos por origem em Portugal 

 

Fonte: Adaptado a partir de: ICA (2013, p.11) 

Dos 292 filmes estreados e 704 filmes exibidos em Portugal no ano 2012, 

respetivamente 44,2% e 54%, foram originários da Europa. Seguidamente surgem os 

EUA com 47,3% e 33,7% respetivamente. O que contraria a tendência dos anos 

anteriores relativamente ao número de filmes estreados em que os EUA lideravam.  

A concluir a análise do caso português, em termos de distribuição/exibição e consumo 

de cinema em Portugal, apresentam-se seguidamente os resultados do estudo sobre a 

receita bruta por distribuidor e exibidor, bem como a variação relativamente a 2011. 

 

Ilustração 85 - Receita bruta por distribuidor. (Adaptado a partir de: ICA, 2013, p.8) 
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Tabela 14 - Receita bruta por distribuidor. 

 

Fonte: Adaptado a partir de: ICA (2013, p.11) 

Assim, verifica-se que em 2012, dos cerca de 74 milhões de euros obtidos, 61,8% 

correspondem à Zon Lusomundo Audiovisuais, seguindo-se a Columbia com 16%. 

Relativamente a 2011 houve um decréscimo nesta receita de 7,6%, correspondendo a 

cerca de 7 milhões de euros, com a Zon Lusomundo Audiovisuais tenha uma variação 

positiva de 10% e a Columbia uma variação negativa de 47,4%. 

 

Ilustração 86 - Receita bruta por exibidor. (Adaptado a partir de: ICA, 2013, p.12) 
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Tabela 15 - Receita bruta por exibidor 

 

Fonte: Adaptado a partir de: ICA (2013, p.12) 

Verifica-se pois, que a Zon Lusomundo lidera com 57,6%, dos cerca de 74 milhões de 

euros de receita bruta total, em 2012, seguindo-se da Socorama com 17,1%. A 

variação de receita relativamente a 2011 sofreu uma redução de 7,6%, que com a 

exceção dos Cinemas Fonte Nova e do Imobilasa que tiveram variação positiva. Todos 

os restantes exibidores tiveram uma variação negativa relativamente a 2011. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1. CONCLUSÕES 

A pergunta de partida que presidiu à presente dissertação conduziu a um percurso 

investigativo ligado à identificação dos impactos das TIC’s na distribuição/exibição 

cinematográfica que conduziram a novos modelos de negócio, bem como à 

identificação das suas componentes.  

Entretanto, retome-se como referencial o quadro de hipóteses desta investigação, em 

que o desenvolvimento das TIC’s era apontado como impactante na distribuição 

cinematográfica, o digital implicava a criação de novos modelos de negócio, a 

segurança era elemento de relevo e por fim, em que a criação de valor acrescentado 

estava ligada à redefinição dos elos da cadeia de valor do cinema digital.  

Este quadro de hipóteses, que se verificou totalmente confirmado, apontou para uma 

ponderação final orientada para o facto de que a dinâmica das TIC’s, acaba por 

introduzir permanentes evoluções na cadeia de valor do cinema digital, o que implica 

uma permanente atualização da sua evolução. Naturalmente, que esta permanente 

evolução sugere, também ela, novas soluções inerentes à criação de valor do cinema 

digital e consequente sustentabilidade da indústria. 

Assim, o cinema digital é uma construção teórica para a compreensão das imagens 

em movimento produzidas e exibidas num contexto digital. A mudança de perspectiva, 

que emana do ponto de vista do modelo, leva a uma mudança fundamental no 

processo de produção de imagens em movimento. O cinema digital é também 

entendido como a tecnologia digital utilizada no processo de produção, distribuição e 

projeção de imagens em movimento.  

O cinema digital pode ser aplicado aos filmes de Hollywood, ao cinema de autor de 

baixos custos, podendo incluir desde produções relativamente baratas a produções de 

grande orçamento com efeitos especiais realizados com a mais avançada tecnologia. 

O que todos têm em comum é a flexibilidade da imagem digital e o fácil acesso.  

No que respeita à distribuição e exibição, o "digital" em cinema digital tem a ver com o 

formato de distribuição e com a forma como a imagem é exibida. Ainda numa ótica de 

exibição, o cinema digital é entendido como salas de cinema que usam material digital, 

ao invés de material analógico.  
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Assim e em jeito de conclusão, o cinema digital consiste numa solução tecnológica 

que permite aos exibidores receberem conteúdos como um arquivo digital compactado 

e criptografado, descodificá-lo através de um sistema hardware e projetá-lo num ecrã.  

A implantação de cinema digital varia de país para país. Dois conceitos concorrentes 

sustentam as distribuições: um baseado no poder de mercado e aplicação tecnológica, 

outro no desenvolvimento de público e de acesso aberto. 

No contexto de aplicações de cinema digital, existem pelo menos três razões 

principais para o adotar. A primeira diz respeito à redução de custos de distribuição 

(benefício para os estúdios), a segunda para limitar a pirataria (benefícios para os 

estúdios novamente) e por último para melhorar a qualidade da experiência 

(benefícios para os frequentadores de cinema – os consumidores). 

Entretanto, a introdução e desenvolvimento das tecnologias digitais permitiram que as 

obras audiovisuais digitais europeias fiquem mais acessíveis fora do seu país de 

origem, graças a novas formas de transporte dos conteúdos audiovisuais (tais como o 

vídeo a pedido). Assim, a competitividade da indústria europeia de conteúdos 

audiovisuais depende fortemente da utilização destas novas tecnologias na fase de 

distribuição. 

Atualmente a indústria cinematográfica está a passar por uma transformação nos seus 

modelos tradicionais de financiamento, distribuição e exibição por causa da explosão 

das novas tecnologias.  

A distribuição é provavelmente a fase mais importante na indústria do cinema, sendo 

que os distribuidores decidem qual o filme que será exibido, quando, onde e quantas 

semanas ficará em exibição. Mesmo a revolução digital está lentamente a mudar o 

modelo vertical de Hollywood, oferecendo alternativas digitais.  

Assim, a indústria sempre foi caracterizada pelo conservadorismo dos estúdios e pelas 

suas formas estruturais bastante rígidas. Ao longo do tempo os estúdios, 

desenvolveram o sistema de janelas de exibição que foi o primeiro a ser inventado 

para transmitir filmes. Este sistema compreende os filmes como produtos, tornando-    

-os mais seguros, ou seja, não disponibiliizam o filme para a próxima forma de media 

até que a exploração na sua anterior exibição tenha sido esgotada. Deste modo, os 

estúdios controlam todo o processo, desde os royalties à produção, comercialização, 
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exploração e claro, à distribuição. As fases de distribuição começam com a exibição 

de cinema, seguida de home-video e DVD, Pay-TV, TV grátis e possível oportunidade 

de merchandising e jogos.  

A distribuição digital renova também a economia do setor de cinema, desenvolvendo 

novos tipos de relações entre os cineastas e os consumidores que abrem os meios de 

comunicação para um novo cenário. O poder dos consumidores ativos é uma chave 

relevante para compreender estas mudanças.  

Ao longo de 2005 e 2006, vários modelos de negócio acerca da distribuição do cinema 

digital foram apresentados ao mercado. Mas, em última análise, o mercado é quem irá 

determinar qual será o modelo dominante, e ainda, como o modelo dominante poderá 

variar em função das realidades regionais de infraestrutura. Isto significa que aqueles 

que apresentarem as soluções mais adequadas para as várias procuras de mercado 

emergentes em cada região serão os vencedores. A procura está organizada em 

grupos de naturezas específicas, a saber: por preços, tão baixos quanto possíveis 

para os equipamentos; por custos, nenhum bónus adicional para os exibidores; por 

interoperabilidade, pois os exibidores requerem soluções tão universais quanto 

aquelas oferecidas pelo filme 35 mm; por conteúdo, garantia de qualidade de conteúdo 

através do acordo com os distribuidores; por durabilidade, garantia de que os 

equipamentos terão vida útil para suportar os avanços tecnológicos compatíveis com 

um prazo adequado de maturação do investimento; por qualidade, garantia de uma 

qualidade de projeção, no mínimo, igual àquela proporcionada pelo filme 35 mm.  

Além disso, o processo de produção de um filme, no padrão digital, veio modificar 

integralmente o elo da distribuição na cadeia de valor do cinema. A distribuição digital 

elimina por completo todo o processo fotoquímico de impressão e todo o seu modelo 

de negócio, sendo substituídos por métodos de distribuição digital cinematográficos, 

através de vários tipos de plataformas, tais como, cabo, satélite, multimédia, entre 

outros. 

A criação da DCI - Digital Cinema Initiatives, com a padronização de normas e 

procedimentos acerca do cinema digital, torna-se o marco de rutura entre o cinema 

convencional e o cinema digital como novo serviço/produto ou modelo de negócio, em 

face do status alcançado pela cadeia de valor. O cinema digital não é mais apenas a 

forma como se faz o filme, mas acima de tudo a forma como se entrega o que foi feito.  
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Entretanto, a distribuição digital permite que a cadeia produtiva do processo de 

transporte seja mais fácil e facilita o contacto entre os produtores e os exibidores, 

permitindo a estes ignorar o distribuidor intermediário em relação a alguns conteúdos 

específicos (principalmente independentes e alternativos). Com isto, o modelo de 

negócio também será mais difícil de se adaptar. Na verdade, não são só os 

distribuidores que vão ter de enfrentar um virtual print fee, ou seja, que terão que 

comparticipar financeiramente o processo de digitalização das salas, para permitir a 

transição financeira do exibidor, mas, irão ter que ser encontradas novas maneiras de 

interagir com os exibidores. Em termos digitais, por exemplo, os distribuidores não têm 

razões concretas para não permitir que um filme possa ser reproduzido desde que 

seja considerado necessário pelo exibidor.  

O uso de sistemas unicast e multicast via satélite, banda larga terrestre ou por 

combinação de ambos, têm sido utilizados há décadas para produtos de televisão. 

Estes fornecem uma plataforma ideal para a distribuição de cinema digital. O 

crescimento do acesso à banda larga e a expansão do uso da internet fornecem 

recursos para apoiar a perfeita distribuição para o cinema digital. O desenvolvimento 

de tecnologias de compressão atualmente utilizadas para outros pontos de distribuição 

fornecem métodos para suporte de distribuição de grandes arquivos.  

Da mesma forma, a opção de streaming de uma característica mais terrestre das 

redes públicas continuou a ser desenvolvida e foi testada na internet, a próxima 

geração de rede de alta velocidade. Esta opção proporciona a capacidade de mover 

grandes arquivos de alta resolução, diretos para serem exibidos em sistemas dentro 

do local do exibidor. Os desafios associados com este modelo incluem a confiabilidade 

através da rede para garantir a perda mínima de pacotes e retransmissão, bem como 

sistemas adaptativos de buffer que podem gerir as flutuações de transmissão de 

dados que interrompem a reprodução. O streaming pode tornar-se uma opção viável 

como conectividade de alta capacidade de confiança que faz o seu caminho em locais 

de exibição, independentemente da área geográfica.  

No entanto, a internet enquanto atividade comercial, bem como os conteúdos que nela 

circulam, nomeadamente audiovisuais, possui os seus próprios modelos de negócio, 

podendo ser por transação, por assinatura ou ad-supported. No que diz respeito à 

transação, os consumidores compram um download permanente, que possui um 

objeto de transferência de dados, contratam um download temporário, descarregam 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    323 

para alugar um DTR ou compram um acesso temporário ao conteúdo transmitido. Em 

relação à assinatura, os utilizadores subscrevem um serviço de aluguer de "tudo 

incluído", que oferece downloads temporários ou streams, cobrando uma taxa mensal, 

a assinatura. Por último, no denominado ad-supported, os consumidores descarregam 

os conteúdos gratuitos ou assistem a conteúdos em streaming gratuitamente, mas têm 

de aceitar os anúncios publicitários inseridos no conteúdo transferido. 

Assim, um bom modelo de negócio não é apenas uma ferramenta para obter um 

determinado financiamento, é um documento vivo que fornece a linha de base contra a 

qual se pode medir o desempenho do negócio e onde devem ser revistos e 

atualizados numa base regular. O planeamento é um processo interativo e isso deve 

ser refletido na forma como se utiliza o modelo de negócio.  

Deste modo, as empresas de media e as indústrias precisam reconhecer o ambiente 

em transformação e responder de forma agressiva para o novo meio, de enfrentar a 

mudança, modelos de negócios inovadores e produtos para as tornar sustentáveis.  

O avanço das ferramentas da tecnologia da informação, o amadurecimento de um 

mercado consumidor cada vez mais globalizado, bem como a grande ebulição 

académica, criam condições que tornam imprescindível repensar modelos de negócio 

que sejam capazes de sustentar a indústria cinematográfica.  

Entretanto, a rede tecnológica da sociedade afeta todas as empresas e está a mudar 

fundamentalmente as estratégias de todos os tipos de empresas. Sem dúvida 

influenciou os modelos de negócios dos chamados "antigos media" (nomeadamente 

audiovisuais analógicos). Está a trazer novos operadores para os mercados, criando 

novos tipos de conteúdo e fornecendo uma ampla variedade de maneiras para aceder 

a notícias, informações e entretenimento. Quebrou o controlo monopolista e 

oligopolista sobre os mecanismos de distribuição e de consumo, tornando-se 

consumidores de conteúdo. Como consequência, os modelos de negócios existentes 

dos media estabelecidos estão a perder a sua eficácia e necessitam de ser 

reconsiderados. Embora a digitalização afete todos os meios, os seus efeitos sobre os 

modelos de negócios não são universais.  

Assim, as tecnologias emergentes estão a dar aos produtores, aos distribuidores e aos 

exibidores mais opções para controlar o seu conteúdo e permitir novos modelos de 

negócios.  
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Em termos de exibição cinematográfica e em contraste com o sistema de janelas de 

exibição, existe uma procura por parte do consumidor para assistir ao conteúdo 

audiovisual de forma diferente. Atualmente vive-se num mundo on-demand onde os 

consumidores querem ver o que pretendem, quando querem e o melhor caminho é 

através da internet. Por isso, os filmes são distribuídos em diferentes fases da cadeia 

de valor antiga para video on demand, vídeo upload, plataformas streaming (os legais 

e ilegais), telemóveis entre outros. Existe uma exploração digital da cadeia de valor 

apenas com duas janelas de exibição - a de lançamento nas salas de cinema e o 

lançamento em video on demand. Seria benéfico simplificar a cadeia de valor atual e 

satisfazer a procura dos consumidores. Os direitos de todas as anteriores formas de 

lançamento de exibição, incluindo o DVD, home video, pay-TV, TV grátis, são 

suscetíveis de serem submersos num conjunto de direitos de exploração VoD através 

da internet, que por sua vez estará disponível para download em casa e num ecrã de 

televisão.  

Presentemente vive-se um momento onde tudo é possível e em que os estúdios não 

vão permitir que esta mudança seja imediata, indo atuar de forma a manter a cadeia 

de valor atual, visto ser ainda bastante rentável para a indústria. O público, os 

criadores e os produtores estão a experimentar estes inovadores modelos digitais, 

mas ainda é muito cedo para aplicar a cadeia de valor digital como única opção, face à 

obtenção de garantias de total sustentabilidade económica.  

Existem investimentos principais estratégicos esperados para o cinema digital, 

nomeadamente no que se refere à adequação do circuito de distribuição e exibição de 

cinema ao padrão digital, tanto de adequação das salas (obras, equipamentos, 

softwares), quanto no desenvolvimento dos sistemas de transmissão (softwares de 

gestão, segurança); adequação das redes de TV aberta (estúdios, sistemas de 

transmissão e conteúdo interativo); implantação de novos serviços multimédia, 

especialmente IPTV (infraestrutura de redes, softwares); investimentos na indústria 

eletroeletrónica (recetores de TVs, descodificares, dispositivos móveis de acesso), 

infraestrutura de redes, produção de cabos óticos e outros.  

Entretanto, novos dispositivos multimédia estão a ganhar popularidade, como os 

drives de disco multimédia que conectam diretamente aos computadores, os ecrãs e 

dispositivos de reprodução de áudio são uma ligação fácil entre os arquivos de vídeo 

recém-transferidos e os dispositivos tradicionais multimédia, TV, Hi-Fi, home cinema, 
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entre outros. Pode mesmo alegar-se que o surgimento de tais dispositivos multimédia 

de nova geração e a sua popularidade estão intrinsecamente ligados à partilha de 

arquivos online. Outras tecnologias, como o VoD, também estão a crescer. Isto indica 

que este é um momento de mudança para as formas de distribuição e consumo de 

cinema.  

Por seu turno, os mercados de audiovisual a nível mundial regem-se por acordos de 

exibição exclusivos, com a projeção em salas de cinema a constituir um elemento 

decisivo na criação da “identidade de marca” de um filme em cada um dos países 

onde é exibido. Os produtores e distribuidores otimizam as receitas, faseando a 

comercialização dos filmes nas diferentes plataformas (“janelas mediáticas” ou 

“janelas de exibição”).  

Na Europa, essas janelas ou cronologias diferem de país para país, mas a sequência 

normal para um filme de longa-metragem, por exemplo, seria, exibição nos cinemas, 

edição em vídeo/DVD/Blu-ray, VoD, televisão por assinatura e, por fim, transmissão 

em canal aberto. Na grande maioria dos países europeus, a cronologia e a duração de 

cada janela mediática são contratualizadas entre os titulares dos direitos e os 

distribuidores.  

Refira-se ainda, que o processo de digitalização de ecrãs europeus varia 

significativamente de país para país e por tipo de sala de cinema. Todavia, a 

digitalização da distribuição de cinema na Europa está bem encaminhada. Nas últimas 

duas décadas o cinema mudou progressivamente para a digitalização completa da sua 

cadeia de valor.   

Enfim, a tecnologia digital possibilita novos modelos de negócios para os cinemas, 

como o Cinema on Demand (CoD), onde o exibidor pode pesquisar sobre os filmes e 

adquirir aqueles que pretender na hora, sem ter de esperar que esteja disponível por 

parte dos distribuidores. Assim, os exibidores de cinema ganham flexibilidade em 

programação.  

Os novos modelos de negócio estão intimamente ligados com a inovação e portanto 

com a criatividade. A sustentabilidade é pois verificada a nível dos diferentes 

elementos da cadeia de valor com intervenções de inovação e criatividade a serem 

direta e indiretamente recompensados. As TIC’s permitem assim uma redistribuição de 
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valor mais imediata, justa e equitativa no sentido de que é destinado ao criador aquilo 

que inicialmente é determinado como recompensa.  

Também a convergência contribui para reformular os modelos de negócio das 

indústrias de conteúdo que explorando a inovação, vão aumentar as receitas através 

de um espectro de dispositivos de banda larga, em ambiente altamente competitivo, 

aberto e em multiplataforma.  

As plataformas multimédia são utilizadas simultaneamente para a distribuição e para a 

exibição do cinema digital, contrariando assim aquilo que era típico modelo de cadeia 

de valor do cinema em que o elo da distribuição era separado do elo da exibição. 

Acrescenta-se mesmo que em termos do cinema digital se verifica que parte 

significativa da distribuição já passa simultaneamente pela distribuição e exibição em 

sala e pela distribuição e exibição na internet para exibição direta em suportes 

informáticos.  

Os utilizadores acostumados a pensar em filmes como obras de arte ao invés de 

produtos de informação e entertenimento, incorporando uma mistura de diferentes 

direitos, devem reajustar-se para uma mentalidade mais consciente de copyright. 

De referir ainda que sem esquecer o papel, cada vez mais relevante, dos motores de 

busca no âmbito da agregação de conteúdos, há uma maior necessidade de avaliar, 

ao nível da cadeia de valor, os diferentes momentos de criação de valor com os 

respetivos responsáveis, de modo a atribuir-lhe a inerente remuneração.  

Dado que a era digital traz novos desafios para os media, para as industrias criativas e 

para os consumidores, os direitos de autor e conexos passaram a fazer parte 

integrante das políticas públicas relativas à agenda digital. 

Concluindo, o impacto destas mudanças é profundo sobre toda a indústria de cinema, 

onde os setores de produção e pós-produção já mostram sinais de estarem a passar 

por uma fase de reestruturação. Deste modo, o impacto combinado da distribuição e 

da exibição, da captura à projeção, totalmente digitais, conduzirá inevitavelmente ao 

desaparecimento de todo o setor da tecnologia analógica do cinema, ou seja os 

equipamentos cinematográficos (impressoras, processamento de máquinas). Com a 

indústria, também o know-how, competências e habilidades relacionadas com o filme 
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analógico cedo ou tarde desaparecerão. O tempo real desse fenómeno é difícil de 

definir e pode levar anos, mas é inevitável. 

O cinema digital não é uma impossibilidade ou um futuro desenvolvimento, é uma 

realidade. 

6.2. RECOMENDAÇÕES 

O público, os criadores e os produtores estão a experimentar inovadores modelos de 

negócio digitais, mas ainda é muito cedo para aplicar a cadeia de valor digital como 

única opção, face à obtenção de garantias de total sustentabilidade económica. Daí, 

que seja importante prosseguir a investigação no sentido de perceber as janelas de 

oportunidade lançadas pelas novas tecnologias e a partir daí identifica-las em sede de 

cadeia de valor que permita a identificação de novas oportunidades de criação de 

valor.  

O mesmo se aplica aos motores de busca, que detêm um papel cada vez mais 

relevante no âmbito da agregação de conteúdos. Daí se justificar a existência da 

necessidade de avaliar, ao nível da cadeia de valor, os diferentes momentos criativos 

com os respetivos responsáveis, de modo a atribuir-lhes a inerente remuneração 

através de sistemas integrados de gestão de direitos de autor em ambiente digital. 

Deste modo, se apoiará a sustentabilidade do sistema nomeadamente, a nível da 

remuneração dos intervenientes criativos. 

Os utilizadores acostumados a pensar em filmes como obras de arte ao invés de 

produtos de informação e entretenimento, incorporando uma mistura de diferentes 

direitos, devem reajustar-se para uma mentalidade mais consciente de copyright. Daí, 

que seja importante desenvolver estudos que permitam perceber a evolução do 

posicionamento do consumidor, bem como da sua capacidade como elemento chave 

para a monetização dos conteúdos.  

Ainda na área do consumo e em Portugal, onde se tem verificado nos últimos tempos 

o incremento da oferta de CoD - cinema-on-demand, seria importante disponibilizar 

indicadores de consumo, nomeadamente, em plataformas móveis e televisão. 

Acrescente-se mesmo, que existindo plataformistas televisivos que simultaneamente 

detêm quotas de mercado relevantes na distribuição de cinema digital, seria 

importante implementar sistemas de controlo que permitissem indicar o número de 



As TIC’s e o Novo Modelo de Distribuição e Exibição Cinematográficas  

 

 

Catarina Maria Nunes Pinto Carvalho                                                                                                                    328 

descargas, a sua dimensão e que permitissem apurar o volume de negócios deste 

setor. Aqui, e à semelhança do que já está feito para o controlo electrónico das 

bilheteiras de cinema, o ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual, seria a entidade 

mais adequada para tornar efectivos estes indicadores. 
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Apêndice A – Entrevista exploratória ao Realizador João Botelho 

Pergunta 1. Quais as implicações que a introdução do cinema digital acarreta em 

termos de distribuição? 

Resposta: Existe um sistema de distribuição hoje em Portugal, que é controlado pela 

Zon Lusomundo. Compraram umas máquinas enormes pesadíssimas do sistema 

DCP. Quando um ficheiro é descarregado, marcam o tempo, o formato de projeção e 

marcam até o tempo de duração da exibição. É um sistema caro, muito caro. Com as 

cópias em película, paga-se mais ou menos 1000 euros por cada. Com as digitais 

paga-se uma renda para descarregar, 650 euros por sala. 

Pergunta 2. Qual o motivo que o levou a não utilizar o método convencional de 

produção, distribuição e exibição cinematográfica? 

Resposta: Teatro local impõe respeito, atenção. Má experiência com a Zon 

Lusomundo com o circuito comercial. 

No cinema de agora, o plano, a luz, a forma desapareceu. O cinema passou a ser um 

entretenimento infanto-juvenil. Tecnologicamente é muito bom. 

Existem cine-teatros muito bons, mas só servem para teatros, não estão equipados 

para a exibição cinematográfica. Circular pela província no cinema é muito barato, só é 

necessário uma tela e um projetor. 

Comprar um projetor de grande qualidade e andar de terra em terra, é uma boa 

experiência. Parecia uma estreia em cada terra. De tarde fazia uma aula sobre cinema 

para os miúdos e à noite falava com os pais sobre o filme. 

Quando se pensa em fazer uma “tour” tem que se pensar nas melhores qualidades da 

imagem e do som, Não se podem mandar DVDs, tem que se ir ao local verificar as 

condições, de modo a preservar a qualidade.  

A eficácia de internet - com o digital, a internet permitiu uma circulação de informação 

muito rápida e toca a muita gente, possibilitando avisar o dia, local e hora da exibição. 

Tem a desvantagem de se ter muita informação disponível. As pessoas não têm 

hábitos de pensar. É só informação e o pensamento dialético às vezes não existe. 
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Pergunta 3. Como é que funciona e quais os meios necessários, para a existência da 

distribuição digital? 

Resposta: Primeiro é preciso estabelecer uma rede de sítios onde se possa passar, 

ver a programação. Agora é relativamente fácil porque os cine-teatros não têm 

dinheiro para a programação, com o cinema esta torna-se fácil e barata. É necessário 

possuir bons equipamentos de cinema ou então as salas ja os possuem, senão o 

realizador tem de os ter. Tem que se ter um bom projetor, um bom som, ou seja, tem 

de ser um espetáculo bem feito. 

Quando não há muitos meios, tem que se jogar com os textos, na composição, na luz, 

na sombra, naquela ideia de que o cinema é sombras e luzes. 

Pergunta 4. No seu entender, quais as vantagens e desvantagens de filmar em 

formato digital? 

Resposta: Quando se passou do mudo para o sonoro, dizia-se que o cinema tinha 

acabado. O mesmo se passou com o aparecimento da cor. Em que tornava tudo mais 

concreto, ou seja, menos pensamento e mais realidade. Com o digital perde-se a 

química do cinema e passa-se para a eletrónica, para números. 

Desvantagens: filmar em digital tem que se ter muita luz, principalmente para se obter 

o preto; o digital muda a cor, a intensidade da luz tem que ser igual para aquilo que se 

quer iluminar. Obriga a muitos projetores de luz dirigidos. É também necessário muita 

atenção a pormenores e depois também se perde a ilusão de profundidade, o digital 

transforma as coisas em plano. 

Quanto às vantagens, o digital permite fazer coisas inacreditáveis, passou mais para o 

lado do Mélies (artifícios, bonecos, lunáticos), pois torna tudo muito mais apetecível e 

dá também para pintar, do que para o lado dos irmãos Lumière (plano fixo das 

senhoras a sair da fábrica perdeu-se). Com o digital o cinema torna-se diferente. 

Pergunta 5. Quais os benefícios da tecnologia de exibição digital? 

Resposta: Torna tudo muito mais simples, menos complicado. Com a exibição 

analógica fazia-se 6, 10, 30 cópias, era necessário fazer primeiro masters, era muito 

caro o acabamento de um filme. Quase 30% do custo de um filme ia para película, 

revelação, montagem no laboratório e nos transportes que são muito caros. Com o 
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digital é muito mais barato, mais rápido e mais vantajoso economicamente. Para 

Portugal é um benefício. Se não houvesse digital era impossível “nós” filmarmos. Toda 

a gente consegue filmar com o digital. Em relação aos projetores, os projetores digitais 

são muito bons e de muita qualidade.  

O digital também cria um acesso mais democrático às imagens e aos sons. O grande 

problema é que as pessoas como acham que é tão fácil, não têm cuidado. 

Pergunta 6. Quais os equipamentos/meios necessários utilizados para conseguir 

deslocar-se de sala em sala pelo país? 

Resposta: Projeção em Blu-Ray que possui uma grande qualidade, melhor que o 

DCP, uma playstation (300€), o que foi mais caro foi o cabo que liga ao projetor, por 

causa do sincronismo, (cerca de 500€) e um projetor, um bom projetor. 

A playstation é muito fiel, é o melhor leitor que há de Blu-Ray, possui muita qualidade 

e é grátis. O DCP é um processo caro, tem uma patente, portanto tem que se pagar os 

direitos da patente e o seu aluguer. Normalmente, o DCP encontra-se em salas de 

centro comerciais (multiplex).  

Ou se entra no negocio das grandes distribuidoras, ou se mantem uma rede 

ambulante. Antigamente, os exibidores com um projetor de 35 mm e um lençol 

andavam de terra em terra a projetar filmes. 

Pergunta 7. Como é que tem sido o feedback do público? 

Resposta: Dependia muito, houve sítios que sentiam uma grande admiração pelo 

filme, pois como se sabe Fernando Pessoa escrevia muito bem e perguntavam como é 

que podia fazer um filme a partir do livro do desassossego.   
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Apêndice B – Entrevista exploratória ao Dr. Paulo Gonçalves 

Pergunta 1. Como funciona a estrutura do mercado cinematográfico em Portugal?  

Resposta: É um mercado essencialmente dominado por três quartos empresas, no 

que diz respeito à distribuição cinematográfica. Os representantes estão 

ligados/influenciados pelas majors, que dominam o mercado. Recebem os filmes 

americanos, em pacotes. Os filmes chegam a Portugal, num determinado formato, em 

que os exibidores ou estão preparados para receber esses filmes ou então depois 

existirá uma discrepância. 

O grande salto para a distribuição irá ser a transmissão via satélite. Neste momento, é 

através do DCP (digital cinema package) que funciona. 

O DCP entra encriptado, é copiado e circula. É distribuído fisicamente pelas salas de 

cinema. 

A Zon está a criar uma rede através de um server e depois é distribuído pelas 

diferentes salas de cinema. 

Pergunta 2. Com o cinema digital haverá alterações nessa estrutura? 

Resposta: Os distribuidores e os exibidores através dessa rede introduzem o filme, 

cada um vai buscar o que quer e fazem as sessões. 

Nove em cada dez transmissões já se realizam via satélite, não de filmes, mas de 

espetáculos de ópera e jogos de ténis. 

Todas as salas da Zon Lusomundo estão preparadas para fazer transmissões via 

satélite. 

Pergunta 3. Com a introdução do cinema digital, quais são no entender do ICA as 

grandes alterações que se devem verificar no cinema digital, nomeadamente a nível 

da produção e distribuição? 

Resposta: Em relação ao funcionamento do mercado Português a nível de produção: 

já não fazem em 35 mm, praticamente morreu. Os filmes são feitos com uma betacam 

digital, a cópia é entregue nesse formato ou em DCP. Não houve grande esforço de 

adaptação, a transformação foi natural por parte dos produtores. O DCP não pode 
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passar para mais nenhum formato de suporte. O betacam digital permite a passagem 

para o DCP. 

Portugal, é o 3º país com a maior a taxa de penetração das salas de cinema 

digitalizadas, com a tecnologia 2k. 
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Apêndice C – Entrevista exploratória à Drª Marta Pinho Alves 

Pergunta 1. De que forma as tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) estão 

a afectar a cadeia de valor do cinema? 

Resposta: Relativamente ao elo da distribuição, permitem que seja personalizada, 

direcionada a conteúdos concretos, alterando assim, as características do filme. Pode 

ser veiculada de forma convencional ou pela internet. Desta forma, permite uma nova 

estratégia, estrear os filmes pela internet, os chamados micro-filmes, que são 

pensados originalmente, desde a sua criação até à exibição, para serem passados na 

internet. 

No entanto, em Portugal a distribuição não sofreu alterações, o modelo que prevalece 

é ainda o modelo convencional.  

Contudo, a indústria do cinema está a tirar partido das TIC´s para fazere coisas 

efectivamente diferentes daquilo que é o mainstream. As novas tecnologias tornam 

tudo mais simples, o aparecimento de equipamentos baratos, de elevada qualidade e 

fáceis de manusear, pelo que permitem que aparecçam novas formas de fazer 

cinema. 

Pergunta 2. No seu entender, quais os principais “drivers” do cinema digital? Queira 

justificar. 

Resposta: Como já referi, a intrernet é um veículo não convencional para o cinema. A 

dimensão geográfica deixa de ser uma barreira. Além da internet, as novas 

tecnologias permitem diferentes configurações para veicular o cinema, o CD, o DVD, o 

VoD. Os filmes podem ser adquiridos, alugados, tanto de forma convencional como 

virtualmente, por exemplo no movie. É ainda possível descarrega-los legalmente, por 

exemplo torrents. 

Permitem que as salas de cinema tenham a possibilidade de exibição de conteúdos 

alternativos, como forma de minimizar os custos de adaptação e ainda, outras 

possibilidades para o contacto com o convencional, com o cinema. 

Pergunta 3. No que se refere à transição para o cinema digital, quais as principais 

preocupações sobre a tecnologia, qualidade e compatibilidade? 
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Resposta: Os filmes para serem distribuídos pela internet têm de ser rápidos, 

pequenos, para serem carregados muito depressa. 

Devido ao consumo doméstico, é necessário incentivar/estimular a ida às salas de 

cinema, nomeadamente apostar no 3D, no cinema em DVD, em simultâneo com o 

filme em sala, na estreia de filmes em torrents, não esquecendo as estratégias 

promocionais, o markting, como por exemplo os óscares. 

Mas a grande preocupação é a possibilidade de “piratear” conteúdo, contudo são 

criados mecanismos, ferramentes capazes de impedir a pirataria. 

Para além das preocupações não esqueçamos que são abertas novas possibilidades. 

O cinema torna-se mais contemplativo e intimista, a câmara consegue acompanhar 

sem aquela linguagem tão rígida, tão planeada, dá liberdade. 

O cinema não é de reportagem, registo onírico. Mostra o olhar do realizador. Cada vez 

mais, as histórias se afastam da dimensão ficcional. A câmara sobrepõe-se ao 

realizador. 

Como existem várias formas de fazer cinema, registos completamente distintos, a 

forma como se financia e distribui também depende dessas características. Como não 

se consegue financiamento através dos métodos convencionais, tenta-se obtê-lo 

através do crowd-funding. 

Relativamente ao analógico, o digital tira vantagem no que respeita a não haver lugar 

a falhas na reprodução. Pode ser reproduzido atá ao infinito sem perder qualidade, é 

mais barato, possui maior mobilidade, possibilita que qualquer indivíduo com 

conhecimentos estéticos e técnicos, com uma câmara que possua alguma qualidade 

possa fazer um filme e permite uma edição não-linear. 

Pergunta 4. Há autores que referem que no cinema digital o espectador passa a ser 

consumidor, qual a sua opinião? E porquê? 

Resposta: Como já referi, novas formas de fazer cinema surgiram, logo novas formas 

para o consumir. 

De entre essas novas formas podemos considerar três, o cinema ao vivo, 

condicionado com a reação do público, o cinema interativo, que possibilita ao 
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consumidor criar as suas próprias imagens e combiná-las com as do próprio filme e a 

desmontagem das narrativas, com narrativas não-linears. 

Com as TIC´s o cinema deixou de ser unicamente produto de profissionais, permitiram 

assim que qualquer pessoa com uma simples câmara de vídeo pudesse produzir o 

seu próprio filme, surgindo assim, o cinema amador e o cinema “caseiro”. Para 

consumo próprio. 

Pode-se ser sempre consumidor, mesmo que se seja espectador, inclusivamente num 

regime mais convencional de exibição de filmes. Geralmente associa-se consumidor 

com a compra do bilhete, mas com o digital existe a possibilidade do consumidor ser 

também um produtor, quando tem a possibilidade de interagir com o filme e de o 

condicionar, em narrativas mais abertas, com inputs para que o filme seja 

condicionado. 

Não são só os cineastas que se interessam por este tema, mas também artistas 

plásticos e de performance. 

O cinema do futuro resultará destas combinatórias. Não será apenas do domínio do 

convencional, mas da junção destas várias experiências e da ideia de hibridação, 

combinando as várias linguagens no cinema. 

Pergunta 5. Considera que a emergência da cultura digital e os seus sistemas de 

comunicação, com as novas tecnologias, implicam o modo como pensamos o sujeito e 

alteram a forma da sociedade? Quais e porquê? 

Resposta: Toda a produção tem tendência a procurar ter sucesso para conseguir 

entrar na indústria. Com as mutações que a sociedade está a atravessar, o cinema 

também tem de as acompanhar. A ideia de cinema tem de ser revitalizada. É 

necessário que o cinema ocupe um espaço mais intimista, que possa ser combinado 

com outro tipo de expressões artísticas. O digital transformou o objeto artístico. 

Por outro lado, o cinema digital sente uma certa nostalgia da falha. A linguagem 

caracterizada pela perfeição e pela capacidade da captação nítida sem perdas de 

qualidade de reprodução leva a que a humanização, aquilo que antigamente se 

precisava, muitos equipamentos, equipas técnicas, se percam. Agora é tudo tão 

simplesmente feito, torne-frio, desumano. 
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Contudo, com o cinema digital, cada vez mais pessoas fazem um filme, sem serem 

cineastas, pois para se ser cineasta não basta ter acesso aos meios, é preciso ter 

sensibilidade estética e alguns conhecimentos da linguagem do cinema. Existem 

regras elementares para construir/narrar uma história, do ponto de vista 

cinematográfico.  
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