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Resumo 

Esse artigo examina o processo de formação econômica da indústria cinematográfica, tratando 

especificamente a conformação do período do primeiro cinema e sua transição para o modelo 

industrial de produção fílmica. Adotou-se o método histórico, fazendo-se uso do procedimento 

bibliográfico. Os argumentos traçados no artigo sustentam que o cinema, enquanto atividade 

econômica recebeu forte influência do processo político dual estabelecido na dualidade 

capitalismo x socialismo, sendo utilizado como ferramenta de propagação ideológica. Com a 

hegemonia do capitalismo, a atividade cinematográfica assumiu um formato industrial, em que a 

produção passou a ser massificada e reprodutiva, minimizando, em partes, o valor simbólico 

incorporado a sétima arte. Essas questões aproximaram a indústria de uma estrutura oligopolista. 
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Abstract 

This article examines the process of economic formation of the film industry, dealing specifically 

with the conformation of the period of the first cinema and its transition to the industrial model 

of film production. The historical method was adopted, making use of the bibliographic 

procedure. The arguments outlined in the article argue that cinema, as an economic activity, was 

strongly influenced by the dual political process established in the duality capitalism x socialism, 

being used as a tool for ideological propagation. With the hegemony of capitalism, 

cinematographic activity assumed an industrial format, in which production became mass and 

reproductive, minimizing the symbolic value embodied in the seventh art. These issues brought 

industry closer to an oligopolistic structure. 
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A expansão da cultura como atividade econômica sistematizada vem se 

consolidando ao longo do tempo. Desde os primórdios da Ciência Econômica, a cultura 

vem sendo citadas por diversos nomes do pensamento econômico, ainda que de maneira 

pontual e vinculada a análise de outros fatos e relações de natureza econômica. Temas 

como arte, cultura e lazer despertaram a atenção dos primeiros economistas, a exemplo 

da abordagem concebida por Adam Smith e David Ricardo acerca da Teoria do Valor, 

propunha as artes como atividades econômicas improdutivas, visto que o trabalho e os 

gastos empregados nessas atividades caracterizavam-se como desvio de recursos 

destinados às atividades produtivas da economia, admitindo, contudo, a existência do 

valor de uso e valor de troca, inferindo intangibilidade dos bens culturais e artísticos 

(REIS, 2007; TOLILA, 2007).  

Com a teoria neoclássica as atividades econômicas deixaram de ser diferenciadas 

quanto a sua produtividade e improdutividade. Nesse sentido, a valoração dos bens passou 

a ser definida pelo grau de utilidade dos bens atribuídos pelos agentes individuais, 

permitindo que as relações entre a arte fossem vinculadas ao consumo. Tempos mais 

tarde, a importância das artes e do entretenimento na atividade econômica foi de fato 

estabelecida pelas considerações teóricas dos institucionalistas. A ótica institucionalista 

destaca a relevância dos hábitos dos agentes individuais para a organização do sistema 

econômico, de forma a considerar que questões culturais e de tradições influenciam e 

determinam o comportamento dos indivíduos, além dos aspectos contratuais típicos das 

sociedades. 

Essa temática retorna dentro da teoria macroeconômica proposta por John 

Maynard Keynes, dado que o comportamento dos agentes individuais é analisadodentro 

da perspectiva trabalho versus lazer, a fim de atender as necessidades de consumo de bens 

e serviços. Essa abordagem propõe que agentes individuais terão de decidir entre trabalhar 

para gerar renda para o seu consumo individual ou renunciar a oferta de trabalho para 

aproveitar o tempo ocioso para o lazer. Portanto, a oferta do trabalho consiste em um 

sacrifício do período disponível para o lazer. Segundo Vogel (2011), essa conotação 

conduz à compreensão de que aumentos na renda do indivíduo assume um efeito de 

recompensa pelo lazer perdido, sendo, então, o tempo gasto com cultura, lazer e 

entretenimento relevantes para a determinação do salário real em uma economia 

capitalista monetária. 

Desta maneira, a questão cultural articula-se a diversos enfoques da economia 

aplicada, sendo elas: Microeconomia, Macroeconomia, Economia do Bem-Estar, 
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Economia de Direitos de Propriedade, Economia da Tecnologia e Inovação, Economia 

Institucional e Economia Política (TOWSE, 2003). Segundo Lima et al. (2006), ao longo 

do século XX, economia e cultura apresentaram uma forte aproximação, favorecida pelo 

surgimento de indústrias midiáticas emergentes dos avanços tecnológicos da Terceira 

Revolução Industrial. Desde então, um campo de estudo específico começou a ser 

desenvolvido para investigar as problemáticas da cultura e o seu papel na economia 

capitalista contemporânea – a economia da cultura. Contudo, as agendas de pesquisas 

inseridas no campo da economia da cultura apresentam pouca ênfase no processo de 

formação econômica dos mercados culturais, não tratando de forma sistêmica a formação 

desses mercados e o processo de mercantilização do valor simbólico que os caracteriza 

ao longo do tempo. 

Nesse contexto, o presente trabalho se baseia nos fundamentos da economia da 

cultura para esboçar uma análise historiográfica da formação econômica da indústria 

cinematográfica, que representa um dos segmentos expoentes da indústria cultura 

contemporânea. Essa indústria cultural reúne um conjunto de atividades econômicas de 

relevância para a economia da cultura, principalmente enquanto fonte de bens e serviços 

relacionados à informação e entretenimento.  

Esse artigo examina o processo de formação econômica da indústria 

cinematográfica, tratando especificamente a conformação histórica através do marco 

artístico do primeiro cinema e do modelo industrial de produção fílmica. Utiliza-se o 

procedimento descritivo como mecanismo de investigação, apropriando-se do método 

bibliográfico para reunir elementos que compõem o corpus selecionado para a análise. 

Por razões metodológicas e amparando-se nos objetivos traçados pela pesquisa, optou-se 

por não assumir uma cronologia de análise, aplicando ênfase na discussão dos elementos 

históricos considerados relevantes na formação e consolidação da cinematografia.  

Em face dessas questões, o presente texto encontra-se estruturado em quatro 

seções, além dessa introdução. Na segunda seção, se discorre sobre o marco 

historiográfico inicial, destacando a transição da fase científica e cultural para um modelo 

de produção comercial. Sequencialmente, a terceira seção analisa a influência do modelo 

industrial na produção fílmica. Por fim, a quarta e última seção do artigo, realiza 

inferências e produz consideraçõesao processo de organização econômica da indústria do 

cinema, ao passo que se esboça considerações finaisà luz da economia da cultura. 
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Marco historiográfico inicial: o período do primeiro cinema  

 

O cinema tem a sua origem em práticas de representação visual e fotográficas 

desenvolvidas a partir do século XIX, tendo sido atrelado às iniciativas de entretenimento 

e manifestações culturais populares entre boêmios europeus. A evolução da projeção de 

imagens acompanhou a descoberta de instrumentos ópticos advindos de pesquisas 

científicas no campo da fotografia e da física. Logo, os aparelhos reprodutores de 

movimentos fotográficos tornaram-se um dos grandes inventos que marcaram o referido 

século, corroborando com a luta cientifica pela compreensão do movimento.  

Por isso, não existe nenhuma unanimidade quanto a descoberta do cinema, 

enquanto arte e negócio, pois os aparatos que a sétima arte envolve não surgiram de modo 

repentino. Diversas circunstâncias técnicas foram formadas através de resultados de 

estudos e experiências de diferentes inventores, que se empenharam na reprodução do 

movimento (BERNADET, 2001). Dessa maneira, o aperfeiçoamento das técnicas 

fotográficas assumiu grande responsabilidade sobre a invenção do primeiro suporte 

fotográfico, permitindo a passagem por câmeras e favorecendo a construção dos aparatos 

de projeção. Contudo, as primeiras exibições utilizando-se desses mecanismos só 

começaram a surgir no final do século, a partir de 1893, mas limitando-se a sessões 

gratuitas. 

É a partir de 1885 que se deu início às exibições com público pagante, sendo a 

mais famosa a do Grand Café em Paris, como demonstração do projetor patenteado pelos 

irmãos Louis e Auguste Lumière - o cinematógrafo, fato que consagrou o surgimento da 

sétima arte2. Esses fatores estabeleceram o cinema como sendo a junção de uma indústria 

técnica e uma forma artística.  

Durante os seus primeiros 20 anos, o cinema assumiu um papel pouco relevante 

para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, segundo defende Costa (2006, p. 

22), não se mostrou significativo, visto que sua identidade esteve sempre associada a 

outras formas de cultura, como o teatro, a lanterna mágica3, o vaudevile4 e as atrações de 

                                                           
2O termo sétima arte foi atribuído ao cinema pelo pesquisador Ricciotto Canudo (1923), em sua obra o 

Manifesto das Artes, que delimitou as sete formas artísticas mais tradicionais e convencionais (COSTA, 

2005). 
3 Costa (2006) representava uma caixa óptica que realizava a projeção de imagens pintadas numa tela de 

superfície branca dentro de um ambiente ou sala escura. 
4 De acordo a Costa (2005, p. 40) “os vaudeviles tinham surgido a partir dos teatros de variedades – com 

conotações exclusivamente eróticas – que, em geral funcionavam anexos aos chamados salões de 

curiosidade”. Esse fora um espaço comumente utilizado para a exibição das primeiras películas 

cinematográficas. 
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feira. Essa fase ficou conhecida como o período do primeiro cinema. Esse período pode 

ser basicamente dividido em dois momentos: de 1894 até 1906/1907, correspondendo ao 

domínio dos “cinemas de atrações” e de 1906 até 1915, denominado “período de 

transição”, definido pelo tipo de filmes produzidos e quanto a exposições de tecnologias, 

métodos de distribuição.  

O período do primeiro cinema caracteriza-se pelo aumento da demanda de filmes 

de ficção e a pré-organização da atividade cinematográfica em moldes industriais 

(PEARSON, 1997; GUNNING, 2004). Essa delimitação do período do primeiro cinema 

e suas fases não é aleatória, segundo Costa (2005, p. 35), porquanto:  

fundamenta-se na constatação, por parte da historiografia recente, da 

presença de algumas características constantes no cinema até 1908. São 

características relativas ao modo de produção e exibição de filmes, à 

composição e comportamento do público e as formas de representação 

desses filmes. 

 

Inicialmente os filmes possuíam caráter estritamente documental, os filmes e os 

projetores eram fabricados por uma única empresa. A ampliação do hábito dos 

espectadores levou ao surgimento dos primeiros exibidores, empresários do ramo de 

diversões que adquiriam os equipamentos e os filmes, diretamente com as produtoras, 

para explorar a atividade como um negócio lucrativo. Para acompanhar essa tendência, 

os filmes passaram a assumir um caráter dinâmico, deixando de lado o aspecto meramente 

documental dos hábitos e aspectos cotidianos para reproduzir ficção, drama e comicidade 

por meio dos filmes de perseguição e palhaçadas. 

A partir de então, a prática de produção de filmes assumiu novas características, 

cuja preocupação concentrou-se em introduzir novos planos fotográficos as tiragens e, 

ainda, assumir enredos narrativos casuais e temporais entre os planos. Nessas produções, 

os efeitos de trucagem, ruídos sonoros e a performance dos personagens configuravam-

se importantes atrativos para os expectadores. Por se tratar, nessa época, do cinema mudo 

a adoção dessas técnicas e a ampliação da duração média dos filmes de cinco para dez 

minutos tornaram-se imprescindíveis para se ampliar o público e os fidelizar a essa opção 

de entretenimento (SADOUL, 1983). 

Esses desdobramentos proporcionaram um aumento expressivo na produção e 

oferta de filmes, permitindo a minimização dos custos para os exibidores. Nesse cenário, 

surgem a partir de 1905 os nickelodeons – espaços tencionados exclusivamente para a 

projeção de filmes. A propagação dessa modalidade de exibição foi bem-sucedida nos 

Estados Unidos, reduzindo significativamente o preço dos ingressos para 
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aproximadamente um níquel, isto é, cinco centavos de moeda americana o que justifica 

sua nomenclatura. É importante destacar que durante este período, a base institucional 

para a coordenação do mercado era a firma-propriedade, uma empresa de caráter familiar, 

gerenciada pelos próprios proprietários. Por isso, nessa fase de desenvolvimento do 

cinema, enquanto atividade econômica, a produção de conteúdo fílmico era restrita e 

concentrada, permitindo que após a exibição em um determinado Nickelodeon fosse 

possível redirecionar a outro. 

Segundo Sadoul (1983, p. 67) “os nickelodeons recrutavam sua clientela nas 

camadas mais pobres da população, e principalmente entre os emigrantes, que 

desembarcava nos Estados Unidos num ritmo anual superior a um milhão” de pessoas. 

Por isso, fomentou-se a ampliação do número de nickelodeons favorecendo a inserção de 

um elo intermediário na cadeia produtiva do cinema, conhecido como distribuição, 

responsável por comercializar os direitos de exibição das películas fotográficas por 

ocasião da saída do circuito de exibição da peça em um nickelodeon.  

Observa-se que o desenvolvimento do elo de distribuição foi vital para a ascensão 

da indústria cinematográfica no mundo, pois as empresas distribuidoras passaram a ser o 

elo para que a cadeia produtiva obtivesse o máximo de receita. Basicamente, o seu 

funcionamento se dava na aquisição dos filmes por empresários e agências que os 

negociavam diretamente com os estúdios e produtoras, responsabilizando-se por 

distribuir e alugar cópias aos exibidores.  

Diante disso, se instalou no mercado internacional uma tendência de formação de 

monopólios e oligopólios por meio de trustes horizontais ou verticais que dominassem o 

mercado cinematográfico global, sendo estabelecida hegemonia francesa que foi 

sequencialmente substituída pela hegemonia hollywoodiana.Essas transformações deram 

início ao período de transição, responsável pela introdução definitiva dos conceitos e 

padrões de industrialização na atividade cinematográfica.  

Sendo assim, o produto cinematográfico, pouco a pouco se tornou mais complexo 

e atrativo. A produção tornou-se mais sistemática e passou a fazer uso de novas 

tecnologias de captura de imagens que permitiam articular as narrativas a diversos planos 

fotográficos, favorecendo a intuição por parte dos espectadores do contexto estético e 

fotográfico das sequencias de imagens. A nova tendência do cinema se fortaleceu 

provocando estímulos ao mercado de projetores de cenas. Com o tempo os filmes ficaram 

mais extensos e os segmentos de distribuição e exibição conduziram a fixação dos 
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primeiros cinemas em locais permanentes, fruto de estratégias de racionalização e 

readequação dos modelos de projeção industriais.  

Esses fatores alteraram significativamente os arranjos produtivos existentes, 

provocando movimentos na estrutura dos custos com produção de filmes para os estúdios, 

refletindo nos preços de aquisições de cópias para os exibidores, proporcionando imediata 

influência nos preços praticados nas bilheterias. Nessa perspectiva, no início da década 

de 1910 a indústria cinematográfica alcança sua representatividade. Tantas 

transformações abriram espaço para o surgimento das primeiras regulamentações para a 

atividade, incluindo a censura, o que sinaliza para a primeira aproximação do Estado na 

atividade econômica cinematográfica. Ainda na década de 1910, surge como inovação 

organizacional no modelo de negócio cinematográfico a formação dos primeiros roteiros 

e gravações de filmes de larga duração, reconhecidos como longa-metragem, os quais 

passaram a mobilizar o mercado e encorajar o ingresso de novas empresas no mercado, 

delineando as primeiras características industriais do modo de produção fílmica.  

 

 

O modelo industrial e sua influência na produção cinematográfica  

 

 A industrialização da indústria cultural da cinematografia marca-se pela 

reprodução massificada, viabilizada pela configuração de uma cadeia produtiva data por 

três elos: produção, distribuição e exibição em salas de projeção. Nesse período, a estética 

e a arte cederam espaço para a construção de roteiros com forte apelo ao público 

consumidor, sendo o desempenho das bilheterias o principal elemento de coordenação 

assumido pelo mercado audiovisual americano e europeu. 

 Com o advento da industrialização, competitividade da cinematografia 

internacional acirrou-se, com isso os estúdios majoritários e independentes concentraram-

se em Hollywood, demonstrando o que se perceberia nas décadas vindouras: o aumento 

da influência hollywoodiana sobre a produção cinematográfica. Em consequência, o 

período foi cenário de elevada concorrência entre diversas empresas que atuavam no 

segmento de produção e distribuição cinematográfica.  

 Como estratégia de competição formou-se a Motion Pictures Patents Company, 

companhia que reuniu as principais e mais fortes empresas do mercado para empenhar-

se no controle de toda a cadeia produtiva cinematográfica e a introdução de barreiras para 

o surgimento de novas empresas produtoras e distribuidoras. Ademais, foram adotadas 
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estratégias competitivas que limitavam o acesso aos filmes e equipamentos através do 

registro de patentes de equipamentos cinematográficos e a restrição à fabricação e ao uso 

de equipamentos e tecnologia para a produção e exibição de filmes que não possuíssem 

aprovação da companhia. 

 Para Matta (2008, p. 8), “o sistema de grandes estúdios de Hollywood teve seu 

auge nos anos vinte, contudo, a “revolução técnica” com o advento do cinema sonoro 

revigorou a frequência às salas de exibição nos anos subsequentes”. A inclusão do som 

nos longas metragens se mostrou um sucesso instantâneo, a primeira exibição pública de 

um filme com som ocorreu em 1926 por iniciativa da Warner Bros. que reformulou a 

versão de Don Juan, inicialmente lançado com uma música sincronizada. 

Sequencialmente, outros filmes passaram a ter a inclusão de sequências sonora como 

diálogos curtos e músicas. Desse modo, a produção dos filmes e a exibição passaram a 

requerer novas tecnologias de fotografias e lentes de transmissão, respectivamente, 

proporcionando maior realidade nas projeções (USAI, 1997; HANSSEN, 2005). 

Nos Estados Unidos as salas de cinemas prontamente foram sendo equipadas para 

a exibição sonora. Essas adequações técnicas necessárias para a adesão de tecnologias 

sonoras receberam intensa influência da crise de 1929, implicando em altos custos na 

transição para o novo modelo industrial. De acordo com Vogel (2011), o domínio do 

mercado cinematográfico foi imediatamente delineado pelo grau de investimento no 

setor, como efeito, algumas empresas envolveram-se em incorporações e negociações de 

aquisição de estúdios sonoros, produtoras de música e redes de exibição. Esse cenário 

converge com as estratégias de diversificação empresarial, que vieram a consolidar-se 

após o marco da Organização Industrial. 

Durante o início dos anos de 1930, a média de público sofreu quedas acentuadas 

devido aos impactos econômicos da Grande Depressão. Como reação a sensibilidade da 

indústria cinematográfica as empresas exibidoras buscaram na oferta de sessões duplas e 

na redução dos preços de ingressos, alternativas para as instabilidades sofridas pelo 

mercado (BENOSKI, 2006). Apesar desses impactos negativos, logo nos primeiros anos 

da década a indústria cinematográfica alcança novo marco com a produção dos primeiros 

filmes a cores e animações da Walt Disney.  

Inevitavelmente nos períodos subsequentes o cinema direcionou-se a um novo 

panorama. Em virtude da Segunda Guerra Mundial a produção de filmes e o número de 

lançamento assumiram um aspecto ideológico e o domínio do cinema americano ganhou 
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força mesmo com políticas de rejeição das películas norte-americanas estabelecidas na 

Europa.  

Assim, ao longo dos anos trinta, atravessando o período da Segunda 

Guerra Mundial – e até 1948, oito majors norte-americanas fizeram 

vingar e crescer largamente o seu poder oligopolista, contando com a 

MPAA para defender seus interesses no mercado mundial (MATTA, 

2004, p. 116). 

 

A MPAA introduziu ao mercado americano de cinema diversas práticas restritivas 

que concentravam o poder de mercado em um número limitado de empresas, assim como, 

a imposição de barreiras para que novos estúdios ingressassem na indústria audiovisual 

do cinema. Tais práticas restritivas provocaram inúmeras disputas judiciais na Suprema 

Corte de Justiça dos Estados Unidos, até que em 1948, por ocasião do processo movido 

pela Paramount, a Suprema Corte de Justiça proibiu as práticas de concentração nos elos 

das cadeias produtivas, indicando a separação definitiva da produção, distribuição e 

exibição.  

Com o surgimento da televisão o mercado cinematográfico enxergou uma nova 

oportunidade de negócio através da venda de direitos de transmissão de filmes na grade 

de programação das emissoras emergentes. No entanto, ao mesmo tempo em que a 

televisão apontou uma nova oportunidade comercial para indústria cinematográfica, 

terminou por interferir no desempenho das bilheterias. Em 1950, mais de 25% dos 

domicílios americanos já possuíam televisores (ALBERT, 2005), que aliado a outros 

fatores justificam a fuga do público. Inevitavelmente a indústria cinematográfica 

enfrentou um dos maiores declínios desde sua consagração, afetando significativamente 

todos os elos da cadeia produtiva, inclusive com estúdios e corporações sendo desfeitos 

e atingindo a falência.  

Dada essa conjuntura, os estúdios se viram pressionados a buscar novas 

alternativas e inovações tecnológicas que a amparasse a recuperação do público. 

Cineastas como Martin Scorsese, George Lucas, Brian de Palma, Francis Ford Coppola 

e Steven Spielberg tornaram-se grandes agentes na reformulação dos modelos de 

produção, destacando-se: caráter narrativo mais jovial e criativo, aspectos técnicos 

atrelados a efeitos especiais e adoção de condutas mercadológicas com ênfase no 

marketing. Como resultado, na década de 1970, foram produzidos os primeiros filmes 

blockbusters5, a exemplo de O Exorcista,O Tubarão e a sagas como A Guerra das Estrelas 

                                                           
5 Filmes de forte apelo comercial e com altas expectativas de retorno em termos de bilheteria. 
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(CARNEIRO, 2007). Para Matta (2004), a produção dos blockbusters estabelece uma das 

principais estratégias adotadas para sustentação dos estúdios majors e das produções 

hollywoodianas. Essas produções vislumbravam o público mais jovem e ficou famosa 

pelos altos níveis de orçamento dos filmes, tornando-os um encanto a parte.  

Essa nova forma de se produzir revigorou o potencial econômico da indústria 

cinematográfica. Em reflexo ao novo momento econômico, a indústria cinematográfica 

abriu espaço para a revitalização dos gêneros fílmicos existentes, dando origem a novas 

categorias. Assim, os filmes de menor orçamento oportunizaram seu retorno ao mercado, 

explorando, contudo, aspectos mais artísticos. Como consequência, novas empresas 

independentes emergiram no mercado e apontaram consigo grandes cadeias de 

complexos de exibição em novas localidades, garantido espaço tanto no mercado 

americano como em países da Europa, Índia e América Latina. Desde então outros países 

têm buscado sustentar e desenvolver seus mercados cinematográficos frente à hegemonia 

norte-americana, favorecendo-se de políticas setoriais de seus respectivos governos 

(MASCARELLO, 2006). 

Paralelamente, a indústria cinematográfica inicia as grandes produções e lança no 

mercado filmes que se tornaram verdadeiros recordes de bilheterias, como o Titanic e 

Parque dos Dinossauros. A partir dos anos 1990, o mercado cinematográfico revoluciona 

o mercado audiovisual, assumindo uma imagem de sofisticação, glamour e alta 

rentabilidade. Atualmente, como estratégias de lucratividade os estúdios adotam 

lançamentos dotados de efeitos especiais e projeções em três dimensões, entre os 

principais gêneros destacam-se as sagas e franquias, as adaptações de livros e histórias 

em quadrinhos e os remakes de campeões de bilheterias do passado; na distribuição as 

estratégias giram em torno de parâmetros logísticos e mercadológicos, apoiando-se nas 

mídias televisivas, eletrônicas e de internet para a difusão de lançamentos sincronizados 

com cinemas de todo o planeta; a exibição, por sua vez, dedica-se a expansão dos 

complexos e salas de exibição equipadas com a mais alta tecnologia de som e imagem 

digitais e da aquisição de equipamentos capazes de viabilizar sessões interlock, que se 

permite utilizar uma única cópia simultaneamente em mais de uma sala 

(MASCARELLO, 2006; WINK JUNIOR, 2008). 

O surgimento das tecnologias digitais e da transmissão de imagens por servidores 

ou por satélite proporcionou ao mercado de salas de cinema novas alternativas comerciais. 

Além da exibição dos filmes, as redes de exibição passaram a inserir em suas 

programações, sessões de shows, finais de campeonatos esportivos, espetáculos teatrais e 
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entre outros. Esses eventos podem ser transmitidos ao público simultaneamente ao seu 

horário de realização ou em sessões de reprises. Essas novas modalidades de serviços 

ofertados destacam-se, pelo nível de qualidade audiovisual e, ainda, pela diversidade das 

programações (LUCA, 2012).  

 

 

Considerações Finais 

 

A exposição proposta nesse texto buscou retratar o processo de formação 

econômica da indústria cinematográfica, reunindo elementos historiográficos que 

demarquem o cinema enquanto uma atividade econômica inerente as indústrias culturais. 

É importante salientar que a provocação para esse texto surge a partir de reflexões do 

processo de mercantilização da cultura e da formação dos mercados culturais em um 

contexto histórico, os quais costumam alterar a lógica da criatividade humana e suas 

formas de expressão artísticas, como observa-se no caso cinematográfico.  

As notas delineadas nesse artigo confirmam que o cinema se aproximou do 

fenômeno da industrialização em seus primeiros anos de existência. Sua organização deu-

se por meio das alterações no modo de produção fílmica, reproduzindo a arte através de 

componentes estéticos vinculados a própria organização econômica da sociedade 

americana e europeia ao longo da história de seu desenvolvimento enquanto atividade 

econômica. Assim, os filmes foram caracterizados por uma lógica de reprodução em que 

a originalidade constituía o valor cultural dos roteiros, mas que a linguagem, fotografia e 

estética permitissem a massificação das obras a um público global. 

Constituem-se componentes do valor cultural atribuído aos roteiros e produção 

fílmica, elementos, como: estética, espiritualidade, aspecto social ou histórico, 

representação simbólica e ou autenticidade. Nessa concepção, observou-se que no 

processo de formação econômica da indústria cinematográfica o valor simbólico das 

obras se deram no campo ideológico, tendo o mercado apropriando-se desses aspectos 

como para a conformação do preço, que, nesse sentido, passou a configurar-se como a 

expressão monetária do valor cultural e simbólico da produção cinematográfica. 

Nesse sentido, na indústria cinematográfica o valor econômico pode ser 

representado pelo faturamento em termos de bilheterias, juntamente com o impacto que 

propicia para a economia de sua região, através de seus investimentos em capital humano, 

tecnologia, infraestrutura e correlatados. Por sua vez, o valor cultural “apresenta uma 
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multiplicidade de fatores” que abarcam aspectos religiosos, estéticos, políticos, entre 

outros. Em termos de comercialização, o valor cultural se esbarra na complexidade de ter 

seus atributos mensurados em forma de preço. Por isso, a formação de preços no mercado 

cinematográfico segue fortemente um viés econômico, de forma a encontrar na 

massificação um mecanismo de mercantilização e ganho. Segundo Reis (2009, p. 33), 

isso ocorre porque “a percepção do valor [cultural] é individual. Já o preço é uma 

percepção agregada, é o que pauta as trocas no mercado e afeta diretamente a quantidade 

comercializada de um bem ou serviço”. 

Outra característica proeminente do processo de industrialização verificou-se na 

rotatividade de lançamentos de filmes no mercado internacional. De acordo com Prestes 

Filho e Cavalcanti (2002) e Valiati (2010), a indústria cultural e consequentemente a 

indústria do audiovisual alinhou-se adequadamente a lógica da organização capitalista, 

dado por uma produção acelerada. Por isso a oferta de mercadorias de cunho audiovisual 

ocorre de forma rápida e o mercado preocupa-se em inovar sua produção e levar ao 

consumidor novos produtos a cada temporada, aspectos que persistiram até o atual 

cenário. Como exemplo Fagundes e Schuartz (2010) destaca a existência de forte 

sazonalidade no mercado de exibição de filmes para cinema e outras janelas, sendo 

preferível o período de alta temporada (férias de verão e inverno) que possuem maior 

demanda de consumidores.  

Destaca-se também que, após o modelo industriual a oferta cinematográfica 

pasosu a depender da capacidade que as empresas produtoras desenvolveram para superar 

as barreiras encontradas no mercado. Neste caso, alguns fatores como investimento, 

know-how, regulação governamental (incluindo a censura) e a concorrência de preços 

foram observados como barreiras restritivas. Britos e Kalikoske (2008), ressaltam que as 

barreiras à entrada não são um fenômeno específico da indústria audiovisual, mas natural 

do capitalismo e da indústria de mercados, mas que no contexto cultural implica em maior 

enfase sobre as condutas de concentração, aspecto verificado no processo de formação 

econômica do modelo industrial de produção cinematográfica internacional. O trabalho 

indicou que esse estratégia fora adotada como forma de afirmação econômica e política 

da indústria. 

Os aspectos historicos levantados neste trabalho faz-se considerar que a 

concentração do mercado consistiu no principal mecanismo de fortalecimento e 

preservação do cinema, enquanto indústria, motivo pela qual a atual confirguração do 

mercado cinematográfico encontra-se restrita a poucos produtores. Nessa seção, buscou-
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se pontuar elementos tratados no campo da economia da culturanão como mera 

organização e estrutura de um mercado em particular, mas como um processo que se 

consolida através da determinação histórica de uma indústria emblemática, influenciada 

pela arte, pela cultura, mas principalmente pela dominação capitalista de setores dantes 

negligenciados. 
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