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Resumo

As indústrias criativas, dado a sua importância social e económica, têm vindo a assumir um
papel preponderante na sociedade contemporânea. Não obstante o número crescente de
estudos no âmbito das indústrias criativas, poucos estudos nesta área focam a temática da
inovação, confundindo-se frequentemente criatividade com inovação.
O presente estudo centra-se no binómio criatividade/inovação, averiguando em que medida as
indústrias criativas são inovadoras. Exploram-se aqui diferentes medidas de inovação no
contexto das indústrias criativas, mais especificamente da indústria cinematográfica.
Adoptando como quadro de trabalho o Innovation Radar construiu-se um inquérito que,
seguindo uma metodologia de caso de estudo foi aplicado a três produtoras portuguesas de
cinema, associadas a diferentes géneros de produção – Animação (Filmógrafo), Documentário
(Filmes do Tejo) e Ficção (O Som e a Fúria).
Baseados na análise dos casos de estudo, concluímos que as empresas em causa, potenciais
representantes da indústria cinematográfica nacional, são pouco inovadoras, ou seja,
comprovámos que nem sempre a criatividade significa inovação.
Consideradas as especificidades da produção do cinema nacional, constactamos o fraco
entendimento ou inexistente preocupação por parte das empresas sobre os interesses do
público-alvo, o deficitário conhecimento dos segmentos de mercado-alvo e, ainda, a
exploração não eficiente da tecnologia digital e de novas plataformas de distribuição. Não
existe, também, substancial inovação ao nível das fontes de financiamento que estão, de
forma geral, ancoradas aos apoios governamentais, nomeadamente do ICA. É de salientar, no
entanto, uma crescente sensibilidade das produtoras face às co-produções, enquanto formas
potencialmente alternativas de financiamento e de ampliação do mercado via
internacionalização.
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Abstract

Creative industries, due its economic and social importance, are assuming a relevant role at
the contemporary society. Despite the increasing emergence of studies within the creative
industries, few of them focuses on the topic of innovation.
The present research focuses on the study of creativity/innovation, by determining to what
extent are creative industries innovative. In the creative industries context, more specifically
cinema, we explore different ways of measuring innovation.
Adopting the Innovation Radar framework a survey was built, which, following the case
study methodology, was applied to three Portuguese cinema production companies,
representatives of different types of production – Animation (Filmógrafo), Documentary
(Filmes do Tejo) and Fiction (O Som e a Fúria).
Based on the analysis of the case studies, we concluded that the national cinema industry is
not innovative. In other words we proved that creativity does not always mean innovation.
Considering the cinema production specificities, we found that these organizations are
characterized by weak understanding or absent concern about target audience’s interests,
shortage of knowledge about the market target segments, and still the not efficient exploration
of digital technology and new distribution platforms. Also there is also no substantial
innovation at the level of financial sources, being these sources, in general, anchored on
governmental support, namely the ICA funding. It is noteworthy though that the producers
present an increasing awareness to co-produtions as potencial alternative of financing and
market expansion via internationalization.
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1

Introdução

A criatividade é um motor de mudanças sociais e económicas, sendo fonte decisiva de
competitividade nas organizações (Hartley, 2005). No centro da economia criativa, residem as
indústrias criativas definidas, de forma geral, como indústrias que cruzam a cultura, o negócio
e a tecnologia (UN, 2008). O conceito de indústrias criativas está estritamente relacionado
com o aparecimento da economia criativa. Estas indústrias relacionam-se com o aparecimento
da economia do conhecimento e com a crescente preocupação com a inovação, investigação e
desenvolvimento, investimento em tecnologias da informação e educação, enquanto principais
motores de crescimento nas economias do século XXI (OECD, 2000).
Na Europa, vários países têm assistido ao crescimento significativo das indústrias criativas.
No Reino Unido, onde o peso económico e social destas indústrias é elevado, estas
envolviam, em 2007, dois milhões de postos de trabalho, contribuindo em 7.3% para a
economia britânica, com um valor acrescentado bruto de 60 biliões de libras. Ainda no Reino
Unido, na década passada, esta indústria observou um crescimento duas vezes superior ao da
economia global (DCMS, 2008). Na Alemanha, em 2004, as indústrias criativas atingiram um
valor acrescentado bruto de 58 biliões de euros, tendo assim contribuído em 2.6% para o
produto interno bruto desse ano. Estas indústrias assistiram ainda a um crescimento de 2%
relativamente ao ano anterior o que permitiu serem incluídas, em 2005, na agenda do governo
alemão; por comparação, a indústria automóvel cresceu 0.3% e a indústria química 3% (Fesel
e Söndermann, 2007). Em França, Suíça e Áustria, em 2003, as indústrias criativas
contribuíram para o valor acrescentado bruto em 48.8 e 6.6 biliões de euros respectivamente
(Fesel e Söndermann, 2007).
Na economia portuguesa, em 2006, o sector cultural e criativo originou um valor acrescentado
bruto de 3.7 biliões de euros, representando 2.8% da riqueza criada no país (Mateus, 2009).
Este contributo revelou-se superior ao de várias outras actividades tais como as indústrias
alimentares e de bebidas, e os têxteis e vestuário (Mateus, 2009). Em relação ao emprego, as
indústrias criativas foram responsáveis por 127 mil empregos, o que significou 2.6% do
emprego total nacional de 2006 (Mateus, 2009). Entre 2000 e 2006 foram criados 6500 postos
de trabalho, representando um crescimento cumulativo de 4.5% nesse período, que contrasta
com um crescimento de emprego cumulativo do mercado nacional de apenas 0.4% (Mateus,
2009).
Nas indústrias criativas a criatividade é, por definição, a actividade central (DCMS, 2001). A
criatividade é a capacidade de produzir um trabalho que seja original e inesperado e, ao
mesmo tempo, funcional ou apropriado (Lubart, 1994). De acordo com esta definição, ser
criativo não se resume a produzir algo novo. Para que a criatividade se manifeste é necessário
que a invenção, o novo trabalho criado, seja também apropriada. Contudo, ainda que a
originalidade e a funcionalidade de determinado trabalho estejam presentes, tal pode não ser
condição suficiente para que a inovação se verifique. De facto, a inovação deriva da aplicação
‘criativa’ do conhecimento (Yusuf, 2009). A inovação é assim composta por dois ingredientes
essenciais: criatividade (artística, científica ou outra) e uma base de conhecimento (Yusuf,
2009). Esta base de conhecimento permite converter a criatividade em inovação, que ocorre
apenas quando a mudança se traduz em vantagem. Ou seja, “innovation is one profitable
change” (Lowe, 1995: 23). Assim, a inovação consiste num processo iterativo de aplicação da
criatividade para que a vantagem competitiva se verifique. Refere ainda Yusuf (2009) que
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muitos trabalhos, apesar de criativos, não têm potencial de mercado, pelo que, aqueles que se
apresentem promissores devem ser redefinidos, testados e modificados a fim de ficarem
preparados comercialmente.
Admitindo-se, quase tautologicamente, que as indústrias criativas são ‘criativas’, resta assim
verificar se são inovadoras. Analisando a literatura que direcciona o estudo no sentido da
inovação em indústrias criativas (e.g., Henning-Thurau et al., 2001; Miles e Green, 2008),
identifica-se uma lacuna nesta área de investigação. Foram já conduzidos estudos que
procuram suportar a evolução económica das indústrias criativas, no entanto, são escassos os
estudos que analisam o processo de inovação nestas indústrias. Dos raros estudos que focam a
inovação nas indústrias criativas destaca-se o National Endowment for Science, Technology
and the Arts (NESTA), responsável pelo programa Innovation Index, que procura desenvolver
novas formas de medição de inovação, bem como novas políticas adaptadas às indústrias
criativas. No âmbito deste programa, Adams et al. (2008) desenvolveram uma proposta para a
análise do nível de inovação envolvendo 12 sectores da economia, onde se incluem as
indústrias criativas. Ainda ao abrigo deste programa, Miles e Green (2008) desenvolveram um
estudo que visa colmatar a ineficácia das formas tradicionais de mensuração da inovação nas
indústrias criativas. No mesmo sentido (i.e., encontrar formas mais eficazes de medição de
inovação nas indústrias criativas), e também associado ao NESTA, encontramos o estudo de
Stoneman (2009).
Focando, dentro das indústrias criativas, o caso específico da indústria cinematográfica,
constatamos existir um enfoque na análise do desempenho desta indústria e dos factores que a
influenciam (Hadida, 2009) sendo escassa a investigação sobre o processo de inovação
subjacente. Dos poucos estudos existentes, Eliashberg et al. (2006) decompõem as fases
principais da cadeia de valor destas indústrias (produção, distribuição e exibição) no sentido
de descortinarem possibilidades de inovação. Destaca-se ainda o estudo de Henning-Thurau et
al. (2001) que relaciona a inovação na indústria cinematográfica e o marketing, focando a
importância da promoção da transformação das características-experiências do filme em
caraterísticas de procura.
Com referência à economia norte-americana, Eliashberg et al. (2006) sublinham alguns
factores que permitem justificar a pertinência do estudo deste tipo de indústria. Em concreto,
referem a elevada relevância económica da indústria cinematográfica; a importância cultural
da indústria, destacando aqui o impacto desproporcional da indústria na cultura americana e
mundial; a elevada quantidade de dados existentes sobre a indústria, o que a torna num tema
de investigação apelativo; a existência de casos intrigantes por investigar, defendendo, por
último, que uma percepção clara da indústria cinematográfica pode revelar-se uma importante
ajuda no entendimento de indústrias que partilham das mesmas características, bem como no
entendimento da ligação entre a tecnologia e os bens experienciais na era digital. Não obstante
tais factores não terem paralelo no caso português, é notório nos estudos existentes, que o
binómio criatividade-inovação é crítico no desenvolvimento económico desta indústria,
podendo a sua desagregação constituir um obstáculo a esse mesmo desenvolvimento. A
reduzida dimensão e relativa atrofia em termos de desenvolvimento desta indústria em
Portugal sugere que a relevância deste aspecto pode ser ainda mais demarcada.
O estudo empírico sobre o contexto em que a criatividade e inovação surgem e são difundidas
nas empresas da indústria cinematográfica exige a elaboração de um enquadramento teórico.
O enquadramento de Sawhney et al. (2006), Innovation Radar, foi criado com o intuito de
analisar e explicar diferentes comportamentos de inovação em negócios de empresas com
2
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actividades complexas, incluindo a investigação e desenvolvimento. O Innovation Radar
considera doze diferentes dimensões de inovação e criação de valor, agrupadas em quatro
grupos principais: oferta, clientes, processos e presença/promoção. Vladica e Davis (2008)
desenvolveram uma aplicação do Innovation Radar ao estudo da inovação na indústria
cinematográfica documental. Este último trabalho constitui um ponto de partida fundamental
para o entendimento das possibilidades de inovação no documentário, sendo possível replicálo para o caso específico do cinema documental e de ficção em Portugal. Assim, a aplicação
proposta passa pelo desenvolvimento e implementação de um questionário (Anexo A) junto
das empresas portuguesas que estão incluídas na indústria em análise.
A presente dissertação estrutura-se como se segue. Na Secção 2 efectuamos uma revisão da
literatura sobre criatividade e inovação. Apresentamos ainda o enquadramento teórico,
focalizado sobretudo na indústria cinematográfica. Na Secção 3, detalhamos a metodologia,
apresentando uma descrição pormenorizada do nosso âmbito de análise (indústria
cinematográfica portuguesa), o inquérito elaborado, a população e a amostra em estudo. Na
Secção 4 os resultados são analisados e discutidos à luz da literatura existente. Finalmente, na
Secção 5, sintetizamos os principais contributos e limitações da dissertação e apontamos
pistas para investigação futura.
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2
2.1

Criatividade e Inovação: que ligação?
Considerações introdutórias

Neste capítulo apresentamos uma visão geral sobre a criatividade e a inovação procurando
esclarecer em que diferem estes conceitos (Secção 2.2), dada a consciência de que são, em
geral, confundidos e sobrepostos. Uma vez compreendidas estas diferenças, na Secção 2.3
abordamos as especificidades das estratégias de inovação nas indústrias criativas face a
estratégias empresariais gerais. Por último, na Secção 2.4, definimos um enquadramento
teórico que permite analisar a inovação no caso particular da indústria cinematográfica.
2.2

Indústrias criativas: conceito e relevância da inovação

O conceito “indústrias criativas” foi usado pela primeira vez na Austrália com o intuito de
classificar a significativa interligação entre as actividades de comércio cultural e os novos
média emergentes, resultantes das mudanças tecnológicas. Este conceito advém da vanguarda
associada à dinâmica das actividades destas indústrias (risk-taking, self-starting, ideas-driven,
lifestyle-based) e da sua consonância para com a nova economia do conhecimento
(Cunningham, 2002). O termo “indústrias criativas” combina e, ao mesmo tempo, modifica
radicalmente dois termos anteriormente mencionados: “artes criativas” e “indústrias culturais”
(Hartley, 2005). Destaca-se ainda, o facto de este conceito passar a associar o tema da arte às
indústrias de larga escala, como os media e o entretenimento. Contudo, a heterogeneidade
subjacente às actividades culturais conduz a dificuldades acrescidas na definição de Indústria
Criativa, existindo diferentes propostas sobre quais as fronteiras destas indústrias (Higgs et al.
2008).
No Reino Unido, o modelo definido pelo Departament for Culture, Media and Sport (DCMS)
resultou do esforço levado a cabo na década de 90 pelo governo, no sentido de reposicionar a
economia britânica como uma economia conduzida pela inovação e pela criatividade (UN,
2008). Não sendo feitas distinções estruturais entre elas (DCMS, 2008), o modelo considera
13 indústrias criativas, designadamente arquitectura, publicidade, artes visuais e antiguidades,
artesanato e joalharia, design, design de moda, cinema vídeo e audiovisual, software
educacional e de entretenimento, música, artes performativas, edição, software e serviços de
informática, televisão e rádio.
O modelo “Symbolic Text” (UN, 2008), associado ao termo de indústrias culturais, procura
destacar “artes superiores” de “artes populares”. Este modelo é típico de uma aproximação
das indústrias culturais que se desenvolveram por toda a Europa, com ênfase no Reino Unido,
proveniente da tradição dos estudos crítico-culturais. O “Symbolic Text”, divide as várias
indústrias culturais em três grupos (UN, 2008): “Core Cultural Industries” (e.g., cinema,
música, edição), “Pheriferical Cultural Industries” (e.g., artes criativas) e “Bortherline
Cultural Industries” (e.g., moda; desporto). Neste modelo, o processo pelo qual a cultura da
sociedade é formada e transmitida é retratado através da produção, disseminação e consumo
de textos e mensagens simbólicas, sendo assim consideradas como centrais as actividades
que, de forma mais activa contribuem para a formação da cultura da sociedade.
Comparativamente ao modelo do DCMS (2008), assiste-se no modelo “Symbolic Text” a
uma clara distinção entre as indústrias em função do seu valor simbólico.

4

Serão as indústrias criativas inovadoras? O caso da indústria dos filmes em Portugal

O terceiro modelo, “Concentric Circles” (UN, 2008), baseia-se na premissa de que é o valor
cultural dos bens produzidos a característica mais distintiva da indústria criativa. Desta forma,
considera quatro grupos: Core Creative Arts; Wider Cultural Industries; Other Cultural
Industries e Related Industries. Encontra-se no centro o grupo Core Creative Arts com as
indústrias que, de forma mais marcante, se pronunciam quanto à construção de valor cultural,
valor este que tende a declinar à medida que existe um afastamento do centro; nas Related
Industries são consideradas actividades como a publicidade, arquitectura ou a moda (Throsby,
2008). Por comparação com o modelo do DCMS (2008) assiste-se, tal como no modelo
“Symbolic Text”, a uma divisão por classes das diferentes indústrias criativas, sendo que o
“Concentric Cycles” diferencia-se do “Simbolic Text” por considerar o nível de valor cultural
produzido pelas diversas indústrias ou actividades, enquanto o “Symbolic Text” distingue as
diversas indústrias em função do impacto que estas têm na formação da cultura da sociedade.
Referencia-se ainda o modelo definido pelo World Intellectual Property Organization,
“WIPO copyright” (WIPO, 2003), que tem como base as indústrias envolvidas, directa ou
indirectamente, na produção e distribuição de trabalhos protegidos por direito de autor. Este
modelo considera três grupos de indústrias criativas – Core Copyright Industries, Parcial
Copyrights Industries, e Independent Copyright Industries -, sendo feita a distinção entre as
indústrias que produzem obras de propriedade intelectual e aquelas cujo negócio é centrado na
distribuição de bens e serviços (UN, 2008). Simultaneamente, foca-se no potencial de lucro
dos direitos de propriedade intelectual, sendo adoptada uma clara orientação comercial
(Thorsby, 2008). Face aos anteriores modelos, assiste-se uma vez mais à distinção das
diversas actividades criativas, tal como no modelo “Symbolic Text” ou “Concentric Cycles”,
sendo que no WIPO esta distinção não considera variáveis relativas a valor cultural ou
influência sobre a cultura, mas exclusivamente a relação existente entre a produção ou a
distribuição de produtos ou serviços detentores de propriedade intelectual.
O Quadro 1 apresenta, de uma forma integrada, as quatro classificações aqui mencionadas.
Como se pode constatar o cinema é, qualquer que seja a classificação, uma indústria ‘core
cultural/creative/copyright’. Assim, independentemente do modelo de indústrias criativas
considerado, é consensual a classificação dos filmes/indústria cinematográfica como uma
indústria cultural e ‘criativa’ por excelência.
A definição mais comummente usada, proposta pelo DCMS (Department for Culture Media
and Sport), classifica as indústrias criativas como aquelas que têm como base a criatividade,
competência e talento individual, representando potencial para criarem riqueza e trabalho
através do desenvolvimento de propriedade intelectual, não sendo neste modelo feitas
distinções estruturais como acontece com os restantes modelos apresentados (cf. Quadro 1). A
definição do DCMS engloba um amplo número de actividades, combinando originalidade e
propriedade intelectual com lucro/rentabilidade (DCMS, 1998). O modelo do DCMS (2008) é
usualmente considerado a medida (benchmark) quando se identificam indústrias criativas a
nível internacional, regional, sub-regional e ao nível das cidades no Reino Unido, Europa e
Ásia (Foord, 2008).
O conceito de criatividade, apesar de amplamente usado, é, na maioria dos casos, um termo
vago (Sawyer, 2006). Para Sternberg e Lubart (in Handbook of Creativity, 1998), a
criatividade traduz a capacidade de produzir um trabalho que seja original e inesperado e, ao
mesmo tempo, apropriado ou funcional. É fundamental aqui analisar se o traço distintivo
comum das indústrias criativas (pelo menos das ‘core’) que é a ‘criatividade’ se traduz ou está
intimamente relacionado com a inovação.
5
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Quadro 1: Modelos de indústrias criativas
DCMS

Symbolic Texts
Core cultural industries

Publicidade

Publicidade

Música
Artes performativas

Música

Edição
Televisão e Rádio
Jogos de vídeo
Software

Edição
Televisão e Rádio
Jogos de vídeo

Concentric Cycles
Core creative arts
Publicidade (Related
industries)
Música
Artes performativas
Artes visuais
Literatura
Wider cultural industries
Serviços de património
Edição
Televisão e Rádio
Jogos de vídeo
Gravação de som

Software (Borderline
cultural industries)
Internet

WIPO
Core copyright industries
Publicidade
Música
Artes Performativas
Artes visuais e gráficas

Edição
Televisão e Rádio

Software
Coleccionismo

Cinema e Vídeo

Artes e antiquário
Arquitectura
Artesanato
Design

Moda

Cinema

Peripheral cultural
industries
Artes criativas

Borderline cultural
industries
Moda
Desporto

Other core cultural
industries
Cinema
Museus e bibliotecas
Related industries

Cinema e vídeo

Partial copyright industries

Arquitectura

Arquitectura

Design

Design

Moda

Moda
Bens para o lar
Brinquedos
Roupa e calçado

Eletrónica de consumo

Interdependent copyright
industries
Electrónica de consumo
Instrumentos musicais
Material de gravação
Papel
Fotocopiadoras e
equipamento fotográfico

Nota: Assinala-se a cinza duas indústrias que, numa das classificações, aparecem diferentemente posicionadas/classificadas.
Fonte: UN (2008), Creative Economy Report.

De uma forma sintética, podemos referir que, enquanto a criatividade, processo ligado à
invenção, traduz-se na geração de uma ideia com o intuito de ser criado um novo produto e/ou
processo, a inovação corresponde ao acto de aplicar a ideia ao mercado (Fagerberg et al.,
2005). Por vezes, estas duas acções apresentam-se estreitamente ligadas ao ponto de ser difícil
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distinguir a invenção da inovação (e.g. biotecnologia). Contudo, noutros casos existe um
espaço de tempo considerável entre as duas, o que evidencia a necessidade de diferentes
aptidões para criar ideias e para as aplicar (Rogers, 1995). De facto, como enfatizam Amabile
et al. (1996: 1154-1155): “[a]ll innovation begins with creative ideas.... [I]nnovation [i]s the
successful implementation of creative ideas within an organization (…); creativity by
individuals and teams is a starting point for innovation; the first is necessary but not sufficient
condition for the second.”
Assim, podemos concluir que criatividade não é sinónimo de inovação, surgindo todavia a
criatividade como base de qualquer processo de inovação: é uma condição necessária mas não
suficiente. Em consonância com esta ideia, Drucker (1985) defende que certamente ocorrem
inovações com origem num “flash” de génio, contudo a maior parte das inovações, inclusive
as mais bem sucedidas, resultam de uma análise consciente e propositada de oportunidades de
inovação.
Logo, inovação é assim genericamente entendida como a introdução bem sucedida de um
produto, processo ou método de forma original, gerando valor em novos produtos, processos
ou serviços (Luecke e Katz, 2003). Pode-se então concluir que, para que a inovação se
verifique, tem necessariamente de existir criação de valor, extraindo-se daqui a pertinência de
investigar qual o nível de inovação verificado nas indústrias criativas, uma vez ser claro que
criatividade não é necessariamente sinónimo de inovação.
2.3

Estratégias de inovação empresarial, com especial enfoque nas indústrias criativas

Joseph Schumpeter (1883-1950) foi um dos cientistas sociais mais singulares do século XX.
Este autor, reconhecido pelo desenvolvimento de uma abordagem teórica que destacava o
papel da inovação nas mudanças sociais e económicas (Kurz, 2007), considerava que o
desenvolvimento económico deveria ser visto como um processo de mudanças qualitativas,
conduzidas pela inovação. Definiu que a inovação nas empresas poderia verificar-se a vários
níveis, sendo esta possível ao nível do produto, de novos métodos de produção, novas fontes
de fornecimento, exploração de novos mercado ou ao nível de novos modelos de negócio.
Mais recentemente e a um nível mais microeconómico, Drucker (1995) salientou a
importância da inovação na competitividade empresarial, referindo que deveria ser a inovação
o processo central da empresa. Drucker (1995) defende que, em períodos de rápida mudança,
a única forma de uma empresa prosperar, e até de sobreviver, reside na inovação, sendo esta a
única via para transformar a mudança em oportunidade. Tal requer que a inovação em si seja
organizada como uma actividade sistemática. Assim, surge uma outra preocupação: para além
da produção de inovação, esta tem que ser medida, no sentido de ser possível a sua gestão.
Ainda segundo Drucker (1985), uma organização tem a oportunidade de inovar através de
sete fontes. Quatro destas fontes (Ocorrências inesperadas; Incongruências; Necessidades de
processo e Mudanças no mercado e indústria) estão relacionadas com a empresa, estando as
restantes três associadas (Alterações demográficas; Alterações de percepção e Novo
conhecimento) ao ambiente social e intelectual onde a empresa se insere. No que concerne às
‘Ocorrências inesperadas’, estas são consideradas pelo autor como a mais simples fonte de
inovação, sendo possível usufruir desta tanto em ocorrências inesperadas de sucesso como de
falha. As empresas devem assim estar preparadas para detectar oportunidades de mercado que
não eram expectáveis, tanto em situações de sucesso como de fracasso. Sublinha Drucker que
‘Ocorrências inesperadas’ que levam ao fracasso de determinado produto, são muitas vezes a
base e a preparação de sucessos futuros. Também apontadas como fonte de inovação, a
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exploração de ‘Incongruências’, tanto de processos como de mercado, apresentam-se,
segundo Druker, como importantes oportunidades para inovar. Da mesma actividade de
pesquisa activa levada a cabo pelas empresas surge a terceira fonte de inovação que considera
as ‘Necessidades de processo’. Relativamente à fonte de inovação possibilitada pelas
‘Mudanças no mercado e indústrias’, Drucker sublinha a instabilidade das estruturas que
suportam o mercado e a indústrias, e que provocam frequentes e imprevisíveis mudanças,
muitas vezes do dia para a noite, permitindo o aparecimento de interessantes oportunidades de
inovação.
Externas à empresa e directamente relacionadas com o ambiente social e intelectual, onde a
empresa se insere, Drucker (1985) classifica as ‘Alterações demográficas’ como fonte de
inovação. Estar atento a ‘Alterações de percepção’ e contribuir para essas mudanças traduz-se
igualmente em oportunidades. Drucker considera que a percepção está relacionada com um
estado de espírito e não com um facto, sendo que uma mudança sobre o estado de espírito
usualmente desafia a forma como produtos, serviços ou experiências são percebidos. Ter
influência sobre estas ‘Mudanças de percepção’ contribui para o surgimento de inovação. Por
fim, é apresentado o ‘Novo conhecimento’ como fonte de inovação. Salientando a
necessidade de conhecimento na construção de inovação e negócios inovadores, Drucker
defende ser usual existir um longo período de tempo entre uma descoberta científica, técnica
ou social e a sua aplicação a produtos ou negócios de sucesso. Assim, o conhecimento surge
como a única forma de gerar importantes descobertas em negócio
Sensibilizada para a importância crescente da inovação e a associada necessidade da
mensuração da inovação, a OECD criou o Manual de Oslo (OECD, 1992) apresentando-se
este não como um modelo de acção ou gestão da inovação, mas sim como um manual de
suporte à medição e interpretação da inovação nas empresas (OECD, 2005). Este manual
considera que as políticas de inovação são o resultado de uma mistura de políticas
tecnológicas e políticas industriais que traduzem a importância do papel do conhecimento
para o desenvolvimento económico, sendo a inovação um processo sistemático e complexo.
As várias versões do Manual de Oslo concentraram-se primeiramente na inovação ao nível do
produto e processo de base tecnológica, tendo-se posteriormente expandido, cobrindo a
inovação ao nível dos serviços (tendo o termo tecnológico caído na ultima versão). A
inovação organizacional é incluída mais tarde e, na última edição do manual (2005), foi
considerada a inovação ao nível do Marketing (Stoneman, 2008). Assim, a última edição do
Manual de Oslo (OECD, 2005) define a inovação como a implementação de um produto (bem
ou serviço) e/ou processo novo ou significativamente melhorado; um novo método de
marketing ou novo método organizacional nas práticas de negócio, espaço de trabalho da
organização ou nas relações externas.1
Ao nível da estratégia da inovação, que pode considerar todas as dimensões referidas pelo
Manual de Oslo, a empresa tem ainda a oportunidade de inovar de forma incremental ou
1

De forma mais específica, o Manual de Oslo (2005) define que a inovação de produto é a introdução de um
bem ou serviço que é novo ou substancialmente melhorado, em relação às características ou propósitos de uso.
Tal incluí melhorias significativas nas especificações técnicas, componentes ou materiais, software incorporado,
“user friendliness” ou outras características funcionais. A inovação de processo é a implementação de novo ou
significativamente aperfeiçoado método de produção e/ou de entrega. Isto incluí mudanças significativas em
técnicas, equipamento e/ou software. Define como inovação organizacional a implementação de um novo
método organizacional nas práticas do negócio da uma empresa, organização do espaço de trabalho ou relações
externas. A inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing, que envolva mudanças
significativas no design do produto, embalagem, colocação do produto, promoção ou preço.
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radical. Muitas inovações simplesmente constroem sobre o que já existe, requerendo
modificações sobre as funções ou práticas existentes, contudo, outras inovações alteram a
ordem completa das coisas, tornando as formas antigas obsoletas (Van de Ven et al., 1999)
Assim, a inovação incremental apresenta-se inserida numa estratégia que tem como fim a
melhoria contínua de determinado produto ou serviço, sendo mantida a base dos mesmos. Em
oposição, a inovação radical caracteriza-se por alterações de elevada ordem, inovações novas
para a empresa, para o mercado e indústria, e que oferecem, quando comparadas com as
ofertas concorrentes, benefícios substanciais para os clientes (Rajan, 2009). Tais inovações
tornam obsoleto o que antecedeu, permitindo o emergir, transformar ou desaparecer de
indústrias e de mercados inteiros (Kaplan, 1999).
Ao considerarmos os modelos de gestão (bem como de medição) de inovação existentes
verificamos que estes foram desenvolvidos para as organizações e empresas em geral, sendo
possível a sua adopção também às indústrias criativas. Contudo, ao nível da medição da
inovação para este tipo de indústrias, atendendo às suas especificidades, os modelos e
políticas existentes são muitas vezes entendidos como inadequados (Tether e Miles, 2001)
uma vez que, por tradição, os estudos em inovação focam a atenção nas grandes empresas da
indústria transformadora, apresentando conceitos de inovação restritos, “tecnológicos”,
privilegiando o papel da investigação e desenvolvimento formal, centrado em avanços
tecnológicos e patentes (Tether e Miles, 2001). Ora, nas indústrias criativas a inovação não
ocorre em função de um sistema de incentivos, como no caso de negócios com investigação e
desenvolvimento formal, mas sim como um aspecto normal das operações e estratégias do
negócio (Potts, 2009). Como refere Handke (2007: 7), “As a rule, it makes no more sense to
ask a typical record company or publisher how many patents they filed than it makes sense to
ask a pharmaceuticals company how many copyrighted works they have released.”
Atendendo novamente ao Manual de Oslo e ao facto de ter sido adicionado o conceito de
inovação ao nível do marketing, tal significa que é agora aceite que, para que a inovação se
verifique, já não é necessária uma mudança ao nível da funcionalidade ou performance de
produto, sendo permitido que a inovação considere apenas aspectos estéticos (Stoneman,
2009).
Tendo em atenção este novo aspecto (estético) da inovação, de elevado relevo em indústrias
criativas, atendendo a que este tipo de inovação não é considerado nas estatísticas de
investimento de I&D, e não sendo estes aspectos captados pelas medidas tradicionais,
Stoneman (2008) introduz o conceito de “soft innovation”, que, segundo o autor, pode ocorrer
em qualquer sector, distinguindo-se dois tipos gerais. O primeiro corresponde a produtos que
são, pela sua natureza, genericamente estéticos (por exemplo, música, livros, filmes, moda); o
segundo tipo considera inovações estéticas mas em indústrias cujo produto não é em si
estético mas sim funcional (Stoneman 2008). O autor argumenta que a “soft innovation” é
extensiva, especialmente no sector criativo, devendo representar-se aqui como mais difundida
do que a inovação tecnológica de produto e processo, usualmente analisada.
Consciente da necessidade de modelos de medição de inovação que atendam às
especificidades das indústrias criativas, o Reino Unido está a desenvolver novos modelos que
passam, nomeadamente, pelo chamado Innovation Index, um projecto colaborativo integrado
no National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA, 2008). Assim, através
deste programa foram já desenvolvidos estudos que promovem distintas formas de avaliação
da inovação para diferentes sectores. É o caso do estudo Proposal for Measures of Firm-Level
Innovation Performance in 12 Sectors of UK Industry (Adams et al., 2008) que considera já
as especificidades das indústrias criativas, sendo estas claramente destacadas. Neste estudo é
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sublinhada a importância das novas tecnologias como motor de inovação nas indústrias
criativas. Do ponto de vista da inovação, as novas tecnologias têm um profundo impacto
sobre a forma como os conteúdos são desenvolvidos, bem como sobre os canais usados na
distribuição e consumo (Adams et al., 2008).
No âmbito do estudo anteriormente referido foram aplicados questionários às indústrias
criativas do Reino Unido, o que resultou em nove respostas que se traduziram numa ampla
amostra de diferentes formas de medição de inovação. Certos pontos de inovação detectados
são reconhecidos pela medida de performance económica, como é o caso do aumento das
vendas (output) como resposta a um input de inovação ou a contabilização de novos projectos
e produtos (Adams et al., 2008). Por outro lado, foram também identificadas novas e
importantes medidas de inovação, como a inovação de modelos de negócios e a reputação da
organização no que refere à inovação ou criatividade; medidas estas específicas das indústrias
criativas. Em concreto, Adams et al. (2008) propõem que a mensuração da inovação nas
indústrias criativas deve considerar ao longo de n anos uma contabilização dos conteúdos
produzidos (número de registo de direitos de autor, marcas, etc.); a performance financeira
(percentagem dos ganhos através das vendas de produtos); a inovação ao nível do modelo de
negócios I (número e escala de mudanças significativas nos modelos de negócios); modelos
de negócios II (número e diversidade de produções em colaboração) e o aumento da reputação
(reconhecimento da organização como inovadora por parte de parceiros e clientes).
Ainda no âmbito do programa NESTA, Miles e Green (2008), conscientes da importância
económica das indústrias criativas e do facto de poucos investigadores terem aplicado o
conhecimento sobre inovação a estas indústrias, desenvolveram um estudo que visa comparar,
explorar e tornar evidente formas de inovação em indústrias criativas, em particular para os
casos das indústrias de vídeojogos, design de produto, publicidade e produção independente
de broadcast, desenvolvendo para cada uma destas um caso de estudo.
Segundo Miles e Green (2008), a inovação nas indústrias criativas está, em certa maneira,
escondida por não ser possível a sua medição através dos métodos tradicionais, que tratam
geralmente da inovação a nível do produto e processo, privilegiando a análise das actividades
formais de investigação e desenvolvimento. Apontam quatro razões pelas quais a inovação em
indústrias criativas tende a não ser revelada: 1) apesar de existir investigação e
desenvolvimento (I&D) em indústrias criativas, esta não está confinada a um departamento ou
laboratório convencional, tendendo a não ser analisada. Considerando o design de produto,
tomam como exemplo o caso específico da investigação sobre as preferências e gostos dos
potenciais clientes, como importantes actividades no desenho de novos produtos, actividades
estas não consideradas nos questionários sobre actividades de I&D; 2) a inovação em modelos
organizacionais e de negócio envolvem frequentemente os próprios utilizadores dos produtos
criativos nos processos de inovação; 3) as combinações originais entre tecnologia existente e
processos, sendo ainda comum o uso de conteúdos anteriormente produzidos para novos fins,
como programas de televisão adaptados em séries para DVD, ou disponibilizados através da
internet ou de telemóveis; 4) é usual ocorrer durante o desenvolvimento de novos produtos
um grande número de inovações que não são contabilizadas, sendo por isso também
impossível a sua replicação.
Mais recentemente, Bakhshi e Thorsby (2009) definiram quatro factores que conduzem a
mudança como potenciais oportunidades de inovação nas indústrias criativas. Directamente
relacionado com os consumidores, identificaram as alterações nos padrões de consumo,
justificando que tais padrões não são estáticos, devendo ser preocupação por parte das
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organizações criativas a constante monitorização de eventuais alterações. Como segunda fonte
de mudança os autores apontam as alterações nas formas de financiamento (“unearned
revenue sources”), reflectindo sobre itens como as pressões grovernamentais e a maior
necessidade de controlo e redução de gastos por parte destes, pressionando as organizações
criativas a procurar formas alternativas de financiamento. Como terceira fonte de mudança,
surgem as alterações tecnológicas, defendendo aqui os autores que estas permitem que as
organizações reequacionem não apenas os processos, formas de produção, mas também a
forma como as empresas perseguem os principais objectivos - tais alterações tecnológicas
constituem, segundo os autores, a maior fonte de mudança no comportamento das
organizações criativas, transformando, inclusive, a forma como a organização é gerida. Como
quarta fonte de mudança, surgem as Mudanças no conceito da criação de valor sendo,
segundo os autores, nesta fonte que confluem as anteriores formas de mudança, na medida em
que estas (em conjunto) afectam a forma como o valor produzido e disponibilizado através
das diversas ofertas é representado e percepcionado.
2.4
2.4.1

Propondo um enquadramento teórico para o estudo da inovação na indústria
cinematográfica
Especificidades da inovação nas indústrias criativas

As indústrias criativas fornecem meios e conteúdos informativos que requerem “criatividadeartística”, com base em conhecimento e trabalho intensivo (Hill, 1999). Por um lado, os
produtos deste trabalho não são entendidos nem como tangíveis, nem como serviços,
pertencendo a outro tipo de “intangíveis” (Hill, 1999). Assim considerados, tais produtos
criativos ou culturais servem propósitos estéticos, educacionais ou de entretenimento, não se
limitando a apresentar uma função “técnica” (Throsby, 2001). Estes produtos traduzem-se em
‘bens experiências’. As indústrias criativas diferenciam-se das demais porque os seus
produtos são desenvolvidos, fundamentalmente, com o intuito de originar tipos particulares de
respostas nos seus consumidores, sendo o seu consumo uma experiência co-produzida entre o
produto e o consumidor (Miles e Green, 2008).
Estas características distintivas das demais indústrias, bem como a própria ambiguidade de
classificação dos produtos envolvidos, têm afastado as indústrias criativas dos estudos que
visam estratégias e mensuração da inovação (Howkins, 2002). Contudo, tal como a
generalidade das organizações, as indústrias criativas, incluindo a indústria cinematográfica,
têm, como prevê o Manual de Oslo, a possibilidade de inovar ao nível do produto, processo e
modelo organizacional, ou através da inovação de marketing (OECD, 2005). Mas, dadas as
especificidades acima referidas, parte da inovação nestas indústrias não é captada, não sendo
por isso possível a sua posterior replicação.
É neste contexto que surge o trabalho de Miles e Green (2008). Baseado em diferentes
estudos de caso realizados para quatro indústrias criativas - comunicação e publicidade,
videojogos, broadcast independente e design de produto - os autores concluíram ser a
inovação tecnológica a mais frequente nas quatro indústrias. Especificando, referem ser as
inovações tecnológicas em produtos e serviços as mais comuns, estando as novas tecnologias
de informação e digitalização a conduzir as maior mudanças. Repare-se que esta conclusão é
partilhada pela maioria dos autores que analisam a inovação em indústrias criativas (e.g.,
Eliashberg et al., 2006; Vladica e Davis, 2008). Contudo, Miles e Green (2008) evidenciam a
importância de um tipo de inovação menos esperada, a inovação ao nível dos modelos de
negócio e distribuição de produtos que, nas palavras dos autores, reflectem a inovação por
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revelar (hidden innovation). Apresentando-se a “hidden innovation” como transversal às
indústrias criativas, caracteriza-se por: 1) inovação que se apresenta igual ou semelhante a
actividades que são medidas através dos indicadores tradicionais, mas que são excluídos da
mensuração; 2) inovação sem grande carácter científico/tecnológico, tal como a inovação em
modelos de negócio e formas de organização; 3) inovação criada a partir de novas
combinações entre tecnologia existente e processos; 4) desenvolvimentos locais, inovações de
pequena escala que ocorrem “abaixo do radar” e por isso não são consideradas e
contabilizados.
Recorrendo ao “Diamante da inovação” (Figura 1), definido por Green et al. (2007), Miles e
Green (2008) argumentam ainda que a “hidden innovation” é predominante: 1) no produto
cultural (o produto que suporta o significado cultural e o conteúdo da informação - filme,
jogos de vídeo, performance de palco, escultura ou conjunto de especificações de design),
sendo que tal coincide parcialmente com a inovação tecnológica de produto, ainda que os
novos elementos pouco deverão ter em termos de nova tecnologia; 2) no conceito cultural – a
informação do conteúdo do produto, tal como a relativa a personagens, narrativas,
representação de objecto tangíveis, ou ideias menos tangíveis; 3) na distribuição – como o
produto é tornado acessível para os consumidores; 4) na interface do usuário – como os
consumidores interagem com o produto para obter a experiência que é o resultado da
actividade criativa.

Figura 1: Diamante da inovação
Fonte: Miles e Green (2008, p. 16)

As oportunidades para co-produzir conteúdos com os broadcasters são vistas pelos
produtores independentes como uma importante direcção para a inovação (Miles e Green,
2008). Os profissionais referem que a oportunidade de estar envolvido em co-produções com
os maiores broadcasters, produtores e directores é altamente atractiva, uma vez que o sucesso
da colaboração traduz-se usualmente na extensão dos relacionamentos e futuras oportunidades
de negócio (Miles e Green, 2008). Em consonância com o detectado para a produção de
broadcast, verifica-se que esta oportunidade de inovação tem vindo a ser também explorada
pela indústria cinematográfica, não apenas pelas produções dominantes de Hollywood, mas
também fora destas (Morawetz et al., 2007). A co-produção conta agora como parte
significativa (superior a 30%) dos filmes nos países por todo o mundo (na maioria dos países
Europeus) sugerindo que uma crescente produção de filmes não é produzida num cluster ou
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contexto nacional, mas apresenta-se como o resultado de esforços levados a cabo em conjunto
entre produtores de diferentes países (Morawetz et al., 2007).
De forma mais geral, Miles e Green (2008) concluem existir inovação por revelar transversal
a todas as indústrias criativas, podendo agora estas serem sistematizadas e relacionadas com
diferentes processos inerentes à organização, tal como reflecte o Quadro 2. Definem assim
quinze potenciais fontes de inovação, encontrando-se estas associadas a actividades que
conduzem à própria inovação. As quinze fontes de inovação defendidas pelos autores, de
forma a medir a inovação por revelar, ampliam os quatro pontos-chave de inovação
defendidos pelo Manual de Oslo (2005). À inovação do produto associam-se as características
estéticas como fontes de inovação. Por outro lado, é ainda considerada inovação não apenas a
introdução de novos produtos, mas também a modificação de produtos existentes, bem como
ainda a introdução destes em novos contextos. Relacionando-se com a variável processos,
surgem os pontos 6 e 10 (Quadro 2). Nestes, os autores defendem que as inovações que
ocorrem aquando da prototipagem ou planeamento de um produto devem ser contabilizadas,
referindo ainda que este trabalho de planeamento que, de forma geral, ocorre num ambiente
de BackOffice, deve ser dado a conhecer aos potenciais consumidores, sendo assim esta
procura de mudança no sentido de expor um trabalho que tradicionalmente é invisível aos
olhos dos consumidores, também um factor de inovação. Considerando ainda que o processo
de desenvolvimento de produtos/serviços nas indústrias criativas é muitas vezes um trabalho
manual, uma vez consideradas as características da própria criatividade, encontrar forma de
optimizar esse trabalho, melhorias estas muitas vezes associadas ao uso de novas tecnologias,
surgem também como uma forma de inovação a considerar. Os pontos 1-5 e 7 (Quadro 2)
relacionam-se com a inovação dentro dos modelos organizacionais da empresa. É evidenciada
a importância da alteração nos modelos administrativos e financeiros como importantes
formas de inovação. De importância análoga surgem as alterações que possam beneficiar a
comunicação da organização, tanto ao nível da comunicação interna como externa. Explorar
novas formas de obtenção de lucro bem como de possibilidade de pagamento dos produtos
comercializados devem igualmente tidos conta aquando da medição da “hidden innovation”.
Por último, as inovações por revelar ao nível do marketing aparecem no quadro de Miles e
Green (2008) de forma especialmente relevante: os pontos 8, 12, 13, 14 e 15 evidenciam a
importância crescente das optimizações no marketing como formas de inovação. Destacam os
autores que devem ser aproveitadas as especificidades das características dos produtos
criativos na construção de novas e únicas ofertas. Tais características devem possibilitar a
exploração de novas formas de entrega ou promoção dos produtos, sendo aqui destacada a
importância de melhorar o interface entre o cliente, o produto e a empresa; interfaces que
podem favorecer a forma de experienciar o produto ou serviço. Tais alterações no interface
passam, por exemplo, por possibilitar ao cliente o envolvimento na criação dos conteúdos que
constituem os produtos.
As fontes de inovação que os autores defendem conter inovação por revelar e que se
apresentam como cruciais na construção de um quadro claro da inovação em indústrias
criativas aparentam surgir de um desdobramento que amplia e flexibiliza as fontes de
inovação tradicionais, permitindo a leitura da inovação por revelar nas indústrias criativas.
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Quadro 2: Quadro conceptual que liga inovação a processos de negócio específicos
Processos
1) Actividades gerais de
administração e gestão
financeira




Automatização administrativa
Sistemas de controlo financeiro

2) Modelos de negócio



De que forma é atingido o lucro



Que partes do produto criativo estão a
ser produzidas e processadas pela
empresa
Qual o papel e que papel em termos de
liderança ou outros está a ser tido na
cadeia de valor
Fornecedores
Colaboradores
Parceiros (...)
Gestão dos recursos humanos
Trabalho da organização dentro da
empresa.

3) Localização e
posicionamento da cadeia
de valor

4) Comunicações externas

5) Comunicações internas

Inovações









6) Processos de produção
de bastidores/back-office



Processos onde os produtos são
desenhados, escritos, ensaiados
prototipados, etc..

7) Transacções



Processo de pagamento enquanto forma
de acesso ao produto.

8) Marketing e gestão do
relacionamento com o
cliente.



Requisitos de consumidores ou clientes
da empresa
Natureza de muitos produtos criativos.
Texto
Imagem
Outro material simbólico que
normalmente constitui o objecto de
consumo.

9) Conteúdo do produto.

10) Performance e
processo de produção








O produto é gerado através de trabalho
criativo, frequentemente como
performance desenvolvida por artistas,
actores, músicos, entre outros.



O produto criativo possui um formato e
carácter particular, dependendo do tipo
de performance ou canal que este
envolve.
Como é obtida a informação do
conteúdo do produto,
Como é que o formato físico de
determinado conteúdo chega ao
consumidor.

11) Formato do produto


Observações/exemplos
Apresentam-se muito semelhantes dentro das empresas de vários sectores,
existindo diferenças influenciadas por questões como a dimensão da empresa,
diversidade de formas e áreas em que cada trabalho é executado.
Por exemplo, publicações e sites web devem ser financiados através de
receitas de publicidade em oposição ao pagamento por parte dos leitores.
A inovação deve estar relacionada com estratégias que permitam o evoluir da
cadeia de valor, ou com a responsabilidade por mais ou menos elementos de
produção.
Enquanto tal se mantiver como uma relação de proximidade com a posição da
cadeia de valor, ferramentas e técnicas para o relacionamento com parceiros, e
gestão desse relacionamento, podem ser fontes de inovação de vários tipos.
Abordagens que vão desde a gestão de sistemas de conhecimento até formas
de manter o contacto com as equipas no terreno, ou novas formas de
formação, são aqui exemplos de inovação.
Variam em função do tipo de indústria, sendo que as actividades podem estar
dependentes ou não de mão-de-obra especializada ou de tecnologia de vários
tipos. Os processos devem, inclusive, serem visivelmente realizados como
parte da experiência do consumidor. Neste processo preparatório a inovação
pode envolver a aplicação de novas tecnologias ou processos.
Comércio electrónico e sistemas para reserva on-line de livros ou cartões de
fidelização, por exemplo, são inovações nesta área, e devem estar mais ou
menos próximas do marketing e áreas relacionadas. Inovações podem ainda
também envolver menor novidade tecnológica, tais como bilhetes de
promocionais ou cupões de adesão.
Por exemplo, poucas outras indústrias oferecem clube de fãs.

A inovação aqui compreende desde a criação de géneros de conteúdo
completamente novos, à modificação de conteúdo existente dentro de um
novo contexto.
Esta performance deve ser gravada ou consumida de imediato (sendo que
neste caso o processo e produto se sobrepõem de forma considerável). No
caso de artefactos materiais, o processo de produção pode envolver como
actividade trabalho manual ou outro tipo de manufactura. Inovações na
tecnologia de apoio, bem como na organização do trabalho criativo, são
diversas.
Inovações podem envolver novos tipos de produtos (e.g., DVD) bem como a
melhoria de características de produtos existentes.
Muitas inovações em serviços têm formas de entrega dedicadas. A criação de
novos “quadros”, o reequacionar de “quadros existentes”. (como a introdução
de música ao vivo num restaurante), a reestruturação dos “quadros” no
sentido de oferecer uma nova dimensão da experiência ao consumidor, são
todas opções de inovação.

12) Entrega do produto.



13) Interface do utilizador
com o produto.




Como o cliente contacta com o produto;
Quais os pontos de acesso ao conteúdo
e funcionalidade.

Para muitas indústrias criativas a interface deverá ser electrónica, contudo
outras devem envolver interfaces físicas como cinemas, teatros ou galerias. A
inovação a este nível pode envolver decisões sobre qual a interface a ser
usada ou criada, bem como estas devem estar configuradas, reunindo as
condições necessárias para a experiência em questão.



A experiência do consumidor pode ser
determinada pela interacção com outros
consumidores.
As co-produções são um importante
aspecto de serviços criativos ( bem
como de outros serviços baseados no
uso intensivo de conhecimento).

WEB 2.0, onde os usuários são responsáveis por grande parte do conteúdo do
site Web. Tais modelos devem ser desenvolvidos para além das “redes
sociais”, como tem sido evidenciado por empresas como a BBC e a Amazon,
que disponibilizam aplicações Web que permitem aos clientes comentarem e
fazerem revisões sobre produtos.

“Experiência do consumidor”

São exemplo os telemóveis que reproduzam TV em directo, o
desenvolvimento de gostos e competências dos consumidores que assegurem
o máximo de benefícios dos produtos criativos. Tipicamente, aqui as
inovações estão para além dos processos da empresa criativa, sendo
empreendidas pelos próprios consumidores (podem envolver mais os
fornecedores de tecnologia, do que as empresas envolvidas nas indústrias
criativas).

14) Participação do
consumidor.

15) Recursos para o
utilizador.





Fonte: Adaptado de Miles e Green (2008)
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2.4.2

Evidência sobre a inovação na indústria cinematográfica

Os produtos da indústria cinematográfica não se limitam a desempenhar um papel de
entretenimento. Os filmes, como produtos do cinema constituem um importante registo dos
nossos tempos e parte integrante da nossa cultura e identidade. (Schlesinger, 2004).
Desde 1940 que o conhecimento adequado sobre as preferências dos consumidores se tornou
um factor essencial para a sobrevivência na indústria cinematográfica (Lockley, 1950).
Inclusive, muitos dos filmes hoje considerados ‘clássicos’ foram moldados tendo em
consideração o conhecimento do mercado (Bakker, 2003).
Atendendo ao facto da indústria cinematográfica produzir constantemente novos produtos e
do ciclo de vida destes ser mais reduzido, os produtores vêem-se obrigados a mudar em
função das preferências dos consumidores. Assim, o sucesso de um filme parece não estar
primeiramente dependente de inovação tecnológica ou de descobertas científicas, mas sim da
satisfação das preferências e gostos dos consumidores (Fitzgerald, 1989). Tal facto pode
levantar questões sobre a posição da arte e da cultura e sobre o impacto que a influência do
mercado pode ter sobre estas. Contudo, estas condicionantes de mercado estão patentes em
grande parte das indústrias criativas, sendo para muitas uma condição de sobrevivência, como
é o caso da moda (Bakker, 2003).
O estudo de mercado por parte das produtoras, ou por parte dos consultores independentes,
parece ser assim uma peça vital o sucesso comercial de um filme, não significando isto
contudo um comprometimento do sucesso artístico ou da qualidade cultural do mesmo.
Holdbrook e Addis (2007) sensibilizados para a dicotomia arte/comércio concluiram que um
filme pode apresentar uma performance favorável na vertente comercial, na vertente artística
ou em ambas. Sobre o público que frequenta as salas de cinema concluíram ainda existirem
dois grandes grupos: 1) o público que encara o cinema numa atitude de contemplação das
coisas mais finas da vida, associando-se assim este público à vertente mais artística; 2) o
público que se relaciona de forma mais marcante com a vertente comercial, sendo
influenciados pelo buzz criado pela performance no mercado, apreciando tendenciamente o
tipo de cinema mais excitante como experiência (e.g., efeitos especiais)
Considerando ainda os factores que conduzem ao sucesso dos filmes, Moon et al. (2010)
estudam de que forma o marketing pode contribuir para a rentabilidade da produção,
explorando inclusivamente a que nível as críticas de especialistas, comunidades de amadores
e público em geral influenciam a performance do filme, tanto ao nível da rentabilidade como
de opinião. Concluíram que os filmes que apresentam receitas precoces adquirem
subsequentemente opinião mais favorável. Ainda, concluíram que o investimento em
publicidade, aliado a uma conjuntura de críticas favoráveis, aumentam as receitas de um
filme. Assim, segundo Moon et al. (2010), tende a tornar-se evidente a existência de um ciclo,
onde o sucesso comercial influencia as críticas e as opiniões favoráveis que, por sua vez, se
devem traduzir em mais receitas.
Dos estudos existentes sobre a indústria cinematográfica que directa ou indirectamente focam
as questões de inovação (Henning-Thurau et al., 2001; Eliashberg et al., 2006; Vladica e
Davis, 2008) concluímos existirem três dimensões chave no estudo da inovação nesta
indústria, assentes essencialmente nos âmbitos tecnológico e de marketing: 1) esforços
levados a cabo no sentido do estudo de mercado quanto ao entendimento dos gostos e
interesses dos consumidores; 2) inovações relacionadas com a promoção dos produtos e como
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estes são percebidos pelos consumidores; 3) inovações que decorrem do uso de novas
tecnologias, novas tecnologias de informação e digitalização.
Na aplicação do enquadramento genérico de inovação em serviços ao caso particular da
indústria cinematográfica, Henning-Thurau et al. (2001) distinguem basicamente dois grupos
que determinam o sucesso económico nesta indústria: o primeiro relativo às características
dos filmes, onde se incluem as “quasi-search qualities” e as qualidades experienciais,2 e o
segundo respeitante à comunicação associada aos filmes, que inclui, por um lado, a
publicidade/promoção como o recurso de informação directamente controlado pela produtora
e, por outro, a análise dos filmes, prémios e o “passa-palavra” como fontes importantes de
informação neutral. É ainda salientado neste estudo que as variáveis existentes no
enquadramento teórico para o sucesso da inovação nos serviços devem ser relativizadas em
função de uma estratégia de longo ou de curto prazo (Henning-Thurau et al., 2001).
Num estudo mais abrangente sobre a indústria cinematográfica, Eliashberg et al. (2006)
analisam as três fases chave da cadeia de valor - a produção, a distribuição e a exibição. Na
fase da produção distinguem duas funções, o financiamento e a produção, como sendo as duas
actividades necessárias para a produção de uma cópia “print” de um filme; explorando pontos
críticos na actividade de produção (produção e financiamento) cuja resolução ou optimização
representam oportunidades de inovação. Os autores salientam dois tipos de erros aquando da
aprovação de um projecto (“green-light decision”), o erro de tipo II onde o valor produzido
pelo filme é consideravelmente inferior aos custos de produção3e o erro do tipo I, igualmente
comum na indústria, que traduz a rejeição por parte dos estúdios de projectos com potencial
de sucesso.4 Torna-se assim visível a possibilidade de inovar ao nível da indústria
cinematográfica ao optimizar-se o processo de aprovação de determinado projecto, processo
este cujo sucesso nunca pode ser completamente assegurado e que nem sempre deve ser
conduzido exclusivamente pela análise económica (Eliashberg et al., 2006). Os autores
defendem que, para a melhoria do processo de decisão, é importante considerar a investigação
que tem sido efectuada no marketing ao nível do desenvolvimento do produto nas últimas
décadas, assim como a aplicação de conhecimento com base em sistemas de computação que
considerem métodos de investigação quantitativos e qualitativos.
Ainda na fase de produção, Eliashberg et al. (2006) sublinham o papel das sequelas de filmes
e a importância que os estúdios lhes dedicam, na procura de reduzir o risco. Na indústria
cinematográfica, existem três tipos de riscos: o risco de conclusão, devido ao alto nível de
investimento necessário e às frequentes mudanças de motivação e relação entre produtores,
talentos e financiadores; o risco de performance, devido a factores como a incerteza sobre o
poder de atracção dos actores bem como sobre a reacção das audiências e críticos, dado cada
filme ser único, e ainda, a partir destes mesmos factores de incerteza, o risco financeiro. É
neste clima de incerteza e de risco que os estúdios tendem a adquirir direitos de autor no
sentido de produzirem sequelas de filmes com passado de sucesso. Contudo, o sucesso das
sequelas está longe de ser garantido (Eliashberg et al., 2006). É usual sequelas de filmes bem
2

Os autores definem como “qualidades experiências” aquelas que apenas podem ser avaliadas durante e após o
consumo de determinado produto, sendo que, no cinema, estas consideram as qualidades estéticas do filme. As
“quasi-search qualities”- qualidades de procura são aquelas que permitem a avaliação do produto antes de este
ser consumido e que, no caso do cinema, consideram o género do filme, o simbolismo, o nível de sucesso da
produção anterior, a actratividade do orçamento, o idioma, o país de origem e a duração do filme.
3
Como exemplo deste tipo de erro temos o caso do filme “The adventures of Pluto Nash” que teve um custo de
produção de 100 milhões de dólares, tendo gerado um lucro inferior a 5 milhões de dólares.
4
Como exemplo de erro do tipo I temos o filme “The passion of the Christ”, a produção independente mais
rentável até à data, e que terá sido recusado por vários estúdios.
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sucedidos apresentarem uma performance comercial decepcionante e, adicionalmente, devido
aos custos dos talentos serem geralmente superiores nas sequelas, os custos de produção
tornarem-se significativamente superiores. Relativamente a esta tendência dos estúdios de
cinema criarem obras a partir do filme e de outros meios como musicais, livros, comédias,
programas de televisão ou vídeo jogos, os autores concluem ser ainda necessário estudar
como o uso destes pode conduzir a uma diminuição efectiva do nível de risco.
Outro factor apontado pelos autores que visa optimizar os resultados na fase de produção,
considera que uma estratégia efectiva de gestão de portefólio pode conduzir a um melhor
balanço do risco por parte dos estúdios. Recorrendo ao exemplo dos estúdios Buena Vista,
que, em 2004, possuíam 27 projectos nas diferentes fases de pré-produção, produção e pósprodução, os autores demonstram que esta estratégia tem como fim encontrar o melhor
portefólio de filmes, quanto ao género, argumento, restrição de idades, talento dos actores,
entre outros. É assim defendido que a gestão do portefólio pode, como noutros casos (e.g.,
mercado de valores imobiliários), reduzir o risco.
Outro importante factor que tende a influenciar a performance comercial de um filme,
tornando-se assim numa variável de inovação tem a ver com o facto de “[o]s contratos
convencionais com o talento [serem] postos em questão” (Eliashberg et al., 2006: 644). Não
obstante muitos estudos (e.g., Litman, 1983) apontarem para um aumento da performance
comercial face à participação no filme de determinada “estrela”, outros estudos (e.g., Vany e
Walls, 1999) apontam em direcção oposta. Assim, dado o facto de grande parte dos custos de
produção estarem associados aos salários das estrelas, sem que tal seja efectiva garantia de
sucesso, começa a emergir a opinião de que o risco da produção deve ser também partilhado
pelas estrelas.
Eliashberg et al. (2006) consideram ainda que a evolução do digital pode alterar radicalmente
a pré-produção, produção e pós-produção, tomando como referência o facto de cerca de 85%
das filmagens produzidas num filme não serem utilizadas. Consideram ainda a possibilidade
da tecnologia digital abrir portas a novas empresas no mercado cinematográfico,
especialmente a empresas que fazem recurso intensivo a esta tecnologia, como é o caso das
produtoras de cinema de animação, referenciando-se o exemplo da Pixar. No caso da
produção de cinema independente/autor, o uso da tecnologia digital torna-se ainda mais
pertinente uma vez que permite a redução substancial dos custos de produção, permitindo
assim que seja ultrapassada uma importante barreia à entrada no mercado (Culkin and Randle,
2003).
Também as co-produções emergem aqui como importantes fontes de inovação para a
indústria cinematográfica. Economicamente uma co-produção pode definir-se como uma
ligação local adicional ou como uma ligação trans-local temporária entre centros de
produção. Empiricamente, as co-produções são baseadas na colaboração entre dois ou mais
produtores de diferentes países para a produção de um filme ou programa de TV (Baltruschat,
2002). Considerando que as co-produções não reduzem o valor do investimento económico,
Morawetz et al. (2007) justificam o crescimento destas actividades com as mudanças
institucionais (legislativas) tais como a introdução de incentivos fiscais por parte dos
governos Europeus, com o intuito de fomentar o investimento privado na produção de filmes.
Tais incentivos traduzem-se em oportunidades de inovação ao nível financeiro, mas não só.
Segundo Morawetz et al. (2007), existem três motivos para a existência de co-produções: 1)
razões criativas, sendo este tipo usual em projectos de pequeno ou médio investimento,
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predominantemente no cinema Europeu;5 2) procura de investimento - cooperação financeira
para o financiamento de um projecto (neste caso o filme é estruturado tendo em vista a
captação de investimento pelos diferentes países, sendo os elementos criativos ajustados de
forma a ser alcançado o investimento necessário);6 3) procura de incentivos fiscais - o filme é
estruturado na procura de serem explorados os incentivos fiscais, apresentando-se usualmente
como projectos de médio ou alto investimento dirigidos a audiência internacional em geral;
existindo garantia de distribuição do estúdio; neste tipo de co-produção é usual o filme a ser
co-produzido fazer parte de um aglomerado de filmes.

2.4.3

Enquadramento conceptual para analisar o processo de inovação na indústria

cinematográfica

Segundo Sawhney et al. (2006: 76), a inovação relaciona-se com a criação de novo valor e
não necessariamente com a criação de coisas novas. “Innovation is relevant only if it creates
value for costumers – and therefore for the firm. Thus ‘creating new things’ it’s neither
necessary nor sufficient for business innovation”.
No sentido de medir a inovação das empresas, recorrendo a um ‘radar’ da inovação, Sawhney
et al. (2006) consideram doze dimensões de inovação,7 agrupadas em 4 pontos fundamentais ofertas, clientes, processos e presença/promoção. Em concreto, procuram dar resposta às
questões: “o quê?”, que compreende as dimensões marca, oferta e plataforma; “quem?”,
associada a soluções, clientes e à experiência oferecida aos clientes; “como?”, respeitante ao
valor criado, processos e organização; “onde?”, que diz respeito à cadeia de valor, presença e
networking.
Esta definição e estruturação do processo de inovação é, em certa medida, paralela à de Miles
e Green (2008) para as indústrias criativas. Estes últimos apontam que as fontes de inovação
nas indústrias criativas relacionam-se com: 1) Novas plataformas tecnológicas (“o quê?”) – as
novas tecnologias de informação e a digitalização associada de grande parte do conteúdo
criativo, estão a mudar a forma como os produtos são criados, distribuídos e promovidos; tal é
sobretudo evidente no desenvolvimento de vídeo jogos, mas verifica-se de forma geral para
todas as indústrias criativas; 2) Consumidores (“quem?”) – tanto consumidores individuais
como empresas, estão a tornar-se mais sofisticados nos seus gostos e escolhas, estando agora
a partilhar os seus pontos de vista, bem como com os produtores, contribuindo para coprodução de produtos criativos; 3) Mudanças institucionais (“como?”) – mudanças como
novos requerimentos de regulação, globalização das indústrias, mercado e trabalho; 4) Novos
produtos/mercados (“onde?”) – novos produtos atendendo a novos mercados (por exemplo,
empresas de entretenimento mudam-se para mercados educacionais ou empresas produtoras
tornam-se prestadoras de serviços).
Neste sentido, o ‘radar da inovação’ apresenta um potencial inegável enquanto
enquadramento teórico para apoio à mensuração da inovação na indústria cinematográfica. De
facto, já Vladica e Davis (2008) utilizaram o ‘radar da inovação’ para construir um
enquadramento de suporte à inovação no cinema documental.
5

Nestas co-produções as necessidades criativas dos filmes comandam a produção (por exemplo os road-movies).
Este tipo de co-produção é usual em produções de pequeno ou médio investimento, sendo o projecto
constituído por um único filme.
7
O “Innovation Radar” define como doze dimensões de inovação (Sawhney et. al., 2006): oferta; plataforma;
soluções; clientes; experiência dos clientes; valor criado; processos; organização; cadeia de valor;
promoção/presença; networking, marca.
6
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Relativamente à oferta do cinema documental, Vladica e Davis (2008) identificam-na como
um bem experiencial, sendo esta característica transversal à indústria cinematográfica em
geral; ainda ao nível da oferta, é destacado o papel das novas tecnologias como fonte de
inovação, sublinhando-se a importância destes recursos na garantia de rentabilidade na
produção, promoção e distribuição destes produtos. Em relação à dimensão processo, a
análise centra a atenção nos progressos tecnológicos, designadamente na representação digital
dos conteúdos que possibilita a inovação tanto ao nível do processo de criação do filme, como
ao nível da distribuição; por outro lado, os novos recursos tecnológicos permitem
significativas reduções de custo aquando da produção. Os autores reflectem ainda sobre a
possibilidade do trabalho colaborativo introduzida pelos avanços tecnológicos, sendo desta
forma introduzida a interactividade, como a participação da própria audiência na produção do
documentário. Ao nível dos clientes, as possibilidades de inovação para o documentário
centram-se no entendimento das audiências - a procura da inovação deve começar com a
procura das necessidades e interesses dos consumidores. Em relação a este entendimento,
Vladica e Davis (2008) sublinham o facto das características das audiências no cinema
documental não serem conhecidas face à reduzida investigação neste campo – surge por isso o
desafio de analisar as alterações de expectativas, estilos de vida e comportamento dos
consumidores, procurando compreender melhor o que estes procuram e valorizam. Por fim,
quanto à possibilidade de inovação ao nível da presença é enfatizado uma vez mais o papel
dos avanços tecnológicos que têm permitido, ao nível da distribuição comercial, a distribuição
dos documentários através de novos canais como é o caso da banda larga. Os autores
enumeram como motores de tais transformações: a internet de banda larga; a compressão
digital de ficheiros; o streaming de media e a encriptação.
O estudo de Vladica e Davis (2008) evidencia então o papel fundamental da evolução
tecnológica como promotor de inovação nas várias dimensões relevantes para o caso do
cinema documental. É ainda sublinhada a importância do entendimento dos gostos e
interesses das audiências no processo de inovação. Vladica e Davis (2008) demonstram assim
a aplicabilidade do ‘radar da inovação’ para a análise da inovação na indústria
cinematográfica.
Com o intuito de estruturar, e para que melhor se possa entender de que forma o ‘radar da
inovação’, através das suas variáveis, pode conduzir à inovação, Sawhney et al. (2006),
definiram um conjunto de questões que sustentam a compreensão do nível da inovação de
determinada organização (Quadro 3). Tais questões, associadas às doze dimensões deste
enquadramento, servirão assim de guia na construção do questionário a aplicar à indústria
cinematográfica, sendo desta forma apoiada a aplicação do ‘radar da inovação’. Atendendo às
especificidades das indústrias criativas, em particular da indústria cinematográfica, será tido
em consideração que este deve ser adaptado à realidade desta indústria, sendo ainda, sempre
que possível, complementado à luz dos estudos que foram até ao momento apresentados,
como é exemplo o contributo do “hidden innovation” de Miles e Green (2008).
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Quadro 3: Radar da Inovação – dimensões e questões associadas
Dimensões
WHAT
(brand,
offerings,
platforms)

WHO
(solutions,
customers,
customer
experience)

HOW (value
capture,
processes,
organization)

WHERE
(supply chain,
presence,
networking)

Questões
1. Pode a presente estrutura/conceito incluir padrões e plataformas proprietárias de forma a manter a nossa vantagem competitiva?
2. Que significados têm na presente estrutura os conceitos "melhoria"; "melhoria ao longo do tempo"? Quais são os caminhos possiveis?
3. Quais são as possibidades para a estruturação modular e padronização de arquitecturas? Poderá receber o nosso conceito melhorias no
sentido de ser instalado de forma mais rápida e com custos mais reduzidos do que as ofertas semelhantes?
4. Que tipo de tecnologias e processos padrão devem ser explorados?
5. Que oportunidades existem no sentido de serem integrados nos nossos produtos ou serviços tecnologias competências externas?
6. De que forma podemos segmentar os nossos clientes alvo para melhorar o apelo (atracção), o marketing e/ou a dimensão do mercado no
âmbito do conceito actual (psicográficos, demográficos, geografia, tamanho/volume, função, etc.)?
7. Intenção/apelo específico: Quais segmentos de clientes deve o nosso conceito/estrutura focar, como podemos modificar o conceito no
sentido de melhor servir cada segmento?
8. Intenção/apelo geral: De forma alternativa, como podemos definir o conceito com o intuito de atrair a maior parte do mercado? É
possivel atrair para a organização novos clientes como resultado deste novo conceito?
9. Como pode o conceito actual conduzir à obtenção de melhores soluções para indústrias específicas, mercados verticais ou segmentos de
mercado?
10. Como pode ser aumentado este segmento através de serviços complementares?
11. Como pode o presente conceito ser expandido de forma a serem criadas soluções integradas para os nossos clientes?
12. Como devem ser combinados produtos de serviços provenientes de distribuidores/vendedores (vendore) externos?
13. Que possiveis costumizações podemos incluir no sentido de permitir que o presente conceito seja adapatado às necessidades individuais
dos clientes?
14. Como é que o processo de compra deste conceito difere das ofertas da concorrência?
15.Como é que este conceito tem impacto sobre a forma como interagimos com o cliente em qualquer contexto (e.g, compra, entrega,
suporte, serviço)?
16. Em que situações devemos incorporar interacção, observação e/ou contactar directamente com os clientes como resultado do nosso
conceito?
17. No nosso conceito/estrutura, como podemos contruir mecanismos de feedback e conhecimento sobre o consumidor?
18. Como podem ajudar os novos esquemas de preços (e.g., preço de subscrição, "sem mensalidades", preços base) a:
• Tornar a nossa oferta mais acessível/atractiva/conveniente para os nossos clientes;
• Melhorar as nossas necessidades de fundo de maneio;
• Distribuir o risco com fornecedores, clientes, consumidores e/ou outros parceiros.
19. Como pode/deve a discriminação de preços divergir entre os diferentes segmentos de mercado?
20. Que tipos de oportunidades de licenciamento podem estar envolvidas neste conceito, no sentido de permitir lucros ?
21. Como podem os programas de frequência e fidelização ser apresentados neste conceito?
22. Que papel deve ter a propriedade intelectual?
23. O actual conceito oferece a oportunidade de melhorar os processos internos do negócio no sentido de serem alcançados altos niveis de
eficiência operacional, ou eficácia, nesta parte ou outra do negócio?
24. Que papel deve ter a informação tecnológica de forma a automatizar ou redesenhar os nossos processos de negócio, no sentido de
suportarem este conceito? (e.g., Como podem os processos inovadores de aprendizagem e gestão de conhecimento melhorar este conceito?)
25. Este conceito vai beneficiar de aquisições únicas, desenvolvimento pessoal ou programas de incentivos para empregados, parceiros e
especialistas externos, etc.?
26. Como podem as parcerias ou alianças com organização externas activarem e/ou melhorarem o sucesso deste conceito?
27. Como pode a cadeia de valor da nossa empresa sofrer impacto através deste conceito?
28.Que desafios e/ou oportunidades são necessárias ter em consideração em relação a este conceito, por exemplo:
• Novas formas de fornecimento e distribuição das nossas ofertas para o mercado?
• Oportunidades de remover camadas da cadeia de valor e reduzir custos?
• Novas formas de planeamento e previsão da procura?
• Novas formas de interagir com os diversos parceiros da cadeia de valor, o que considera tecnologias de informação e tecnologias de base
web?
• Oportunidades e/ou desafios logisticos e de expedição?
29. Que tipos de canais alternativos podemos considerar por forma a distribuir/entregar de forma óptima os nossos produtos e serviços aos
clientes (e.g., inclusão de canais directos ou indirectos, online, “brick-and-mortar”, grande distribuição, distribuição pequena e
independente, grossistas, redes de distribuidores, etc.)?
30. Para este conceito, devemos considerar a mudança quanto à forma como gerimos os canais existentes? por exemplo...
• Podem vários canais serem integrados de forma a servirem melhor os nossos clientes?
• Como podemos servir melhor um segmento de clientes específico através de canais costumizados?
• Como pode para este conceito o self-service ter um papel na nossa estratégia de canais/distribuição?
31. Como podem as tecnologias de rede melhorar este conceito ao:
• Melhorar o valor funcional para o cliente/consumidor?
• Permitir a recolha de dados quanto à performance dos produtos e serviços?
• Reter informação quanto ao comportamento e hábitos do cliente?
• Empregando, melhorando e/ou fazendo a manutenção dos nossos produtos e/ou serviços?
• Permitindo maior eficiência na interação com os nossos clientes?
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3
3.1

Serão as indústrias criativas inovadoras? Aspectos metodológicos
Considerações introdutórias

O presente capítulo descreve e caracteriza a indústria cinematográfica Portuguesa, como
ponto de partida fundamental para a definição da metodologia a seguir face ao objectivo
principal de investigação – avaliar em que medida a indústria cinematográfica é inovadora.
Assim, na Secção 3.2 é descrita a indústria cinematográfica em Portugal, realçando-se o
respectivo peso económico. Na Secção 3.3, é fundamentada a opção metodológica pelo caso
de estudo e apresentam-se as empresas seleccionadas para análise. Na Secção 3.4
pormenoriza-se o inquérito a aplicar, relacionando-o com a revisão de literatura (Capítulo 1).
3.2

Descrição da indústria cinematográfica em Portugal

Em Portugal a prestação de serviços e actividades cinematográficas é classificada como
pertencendo às actividades audiovisuais.8 Sendo o cinema considerado um meio audiovisual
já que contém imagens e sons (Journot, 2005), surge a necessidade de distinguir entre o
sentido lato do audiovisual e a indústria cinematográfica tal como a percebemos na presente
investigação.
No âmbito do nosso estudo, entende-se por indústria cinematográfica a produção e
distribuição de filmes de ficção, animação ou documental, cujo carácter e linguagem
permitam a sua classificação como “obra cinematográfica”, sendo que para tal a sua produção
tem que ser pensada primeiramente para exibição em sala de cinema. Assim, define-se como
objecto de análise toda a empresa cuja actividade seja a produção e distribuição de obras
cinematográficas. Para clarificar melhor esta distinção podemos referir o Decreto-Lei n.º
350/93, que regula as actividades cinematográficas e audiovisuais, e que distingue quatro
tipos de produção: filme comercial, filme publicitário, a obra audiovisual e a obra
cinematográfica. Esta última é aí definida como a “criação intelectual de imagens em
movimento, acompanhadas ou não de som, destinadas prioritariamente à projecção comercial
em sala de espectáculo especialmente preparada para essa finalidade”. Ainda, em relação à
obra cinematográfica são consideradas a produção do tipo longa-metragem, cuja duração
deverá ser superior a 60 minutos, e a curta-metragem com uma duração inferior ao referido
período de tempo.
Segundo os últimos dados disponíveis, referentes a 2006, o Instituto Nacional de Estatística
(INE) contabilizava como empresas com actividades e serviços cinematográficos (que
incluem a produção de filmes e de vídeos, e as técnicas de pós-produção) 1167 empresas e nas
actividades de distribuição e exibição de filmes e de vídeos registava 547 empresas.9 Tal
8

Em termos estatísticos oficiais (INE – Código de Actividade Económica (CAE)) estas actividades têm o
código: 92111 (Produção de filmes e de vídeos); 92112 (Actividades técnicas de pós-produção) e 9212/3 as
actividades de distribuição e exibição de filmes e de vídeos.
9
Note-se que o INE classifica como actividades de produção de filmes e vídeos não apenas a produção de obras
cinematográficas, mas também a produção de filmes ou vídeos que se destinem à difusão em Televisão.
Directamente associadas, embora não de forma exclusiva, à produção cinematográfica, surgem as actividades de
pós-produção que englobam funções de dobragem, montagem, legendagem, truncagem, animação gráfica,
efeitos de computador, sonorização e imagens de sínteses. São ainda aqui consideradas as actividades dos
estúdios de gravação de som. Quanto às actividades de distribuição e exibição de filmes e vídeo, o INE considera
todas as actividades de venda ou aluguer de filmes, vídeos ou DVDs (que não se destinem ao público), para a
realização de espectáculos públicos ou a difusão televisiva. São ainda consideradas as actividades relacionadas
com a entrega e distribuição de filmes, vídeos e DVDs (que inclui a reserva a entrega, armazenagem, entre
outros) bem como a compra e venda de direitos de distribuição dos conteúdos referidos. Relativamente à
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representava, respectivamente 0.11% e 0.05% do total de empresas em actividade em
Portugal, ou 0.5%, 0.2% do total de empresas do sector dos serviços, o que comprova o
carácter residual deste tipo de actividades em Portugal quando aferidas em termos de número
de empresas.
No período de referência (2006), as 1167 empresas que tinham como actividade a produção
de filmes e vídeos e as técnicas de pós-produção empregavam 2593 pessoas (0.4% do total de
pessoas empregadas nos serviços), sendo que as 547 empresas com actividades de distribuição
e exibição de filmes e vídeos empregavam 2205 indivíduos (0.4% do total de pessoas
empregadas nos serviços). Estas actividades registaram, no mesmo ano, um Valor
Acrescentado Bruto a preços de mercado (VABpm) de 296 milhões de euros, o que representa
5.7% do VABpm nos serviços e 0.14% do Produto Interno Bruto de 2006 (Quadro 4).
Quadro 4: Caracterização económica das actividades relacionadas com filmes*
N.° de empresas
2006

2007

N.° de pessoas ao serviço
Variação

2006

2007

Variação

Volume de negócios
2006

2007

Variaç
ão
6,5%

1085435
1105085
1,8%
3 738 983
3850593
3,0%
331631798
353261544
(1) Total da economia
(2) Actividades
mobiliárias, alugueres
223549
230412
3,1%
606 612
634 952
4,7%
28810515
31446791
9,2%
e Serviços prestados
às empresas
(3) Distribuição e
547
2 205
185974
exibição de filmes e
de vídeos
(4) Produção de
filmes e de vídeos e
1167
2593
206081
técnicas de pósprodução
(3)/(1)
0,05%
0,05%
0,06%
0,24%
0,40%
0,70%
[(3)/(2)]
(4)/(1)
0,11%
0,07%
0,06%
0,5%
0,4%
0,7%
[(4)/(2)]
Nota: * Produção de Filmes, Vídeos e Técnicas de Pós-Produção e de Distribuição e Exibição de Filmes e Vídeos (pesos relativos face ao
total da economia e face ao total das Actividades Mobiliárias, Alugueres e Serviços Prestados às Empresas)
Fonte: INE (2008), Estatisticas dos serviços prestados às empresas.

Efectuando uma caracterização mais detalhada das actividades cinematográficas per se,
recorrendo à informação disponibilizada pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA),
constatamos que, para o ano de 2008, segundo o ICA (in Anuário Estatístico, 2009), foram
produzidas 61 obras cinematográficas e audiovisuais nacionais, sendo que 6 das 61 obras
produzidas são aqui classificadas como “séries”, ou seja, obras audiovisuais destinadas
prioritariamente à exibição em TV e não à projecção em sala. Assim sendo, e por uma questão
de coerência, embora se entenda que as produtoras envolvidas na criação das séries possuam
meios que lhes permitem dedicarem-se à produção cinematográfica, optamos por excluir essas
6 obras classificadas como “séries”. Desta forma, considera-se que, em 2008, foram
produzidos 57 filmes - obras cinematográficas. Mais especificamente, foram produzidas 18
longas-metragens (ficção) com um custo médio de 1.1 milhões de euros, das quais 15 foram
estreadas em sala de cinema.
Uma vez que as actividades cinematográficas em Portugal não se confinam à produção e
distribuição das obras nacionais, torna-se necessário perceber qual o peso económico total
destas actividades que incluem a distribuição de filmes internacionais, para que assim se

exibição de filmes e de vídeos, actividades classificadas pelo INE como “projecção de filmes e vídeo”,
considera-se a projecção (exibição) destes conteúdos em salas de cinema, ao ar livre, em salas particulares ou
outras instalações de projecção.
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entenda a real dimensão da própria produção nacional. Desta forma, recorrendo aos dados
mais recentes, para o ano de 2008, e de acordo com o ICA (2009), foram estreadas, em
Portugal, 234 longas-metragens, conjunto onde lideram as produções dos EUA (66.3%),
seguindo-se as co-produções Europa/EUA com 20.8%, a produção Europeia com 11.8% e,
por último, a produção nacional com 2.5%. Esta última percentagem corresponde a um total
de 15 longas-metragens estreadas.
Considerando o cinema no espaço Europeu (União Europeia 27), em 2008, segundo dados do
Observatório Europeu do Audiovisual (EAO, 2009) foram produzidas 1145 longas-metragens
(documentários e ficção), tendo-se assistido a um aumento da produção em 112 filmes
comparativamente a 2007. É ainda de salientar que o cinema Europeu tem verificado um
crescimento anual médio de 7.1% desde 2004. Neste cenário de claro crescimento, as
produções Europeias nas salas de cinema em espaço Europeu representaram, em média, para
o período em análise, 28.4% (com as produções Francesas abrangendo 12.6% do total), tendo
as produções dos EUA registado um valor médio de 63.2% da quota do mercado Europeu
nesse mesmo ano (EAO, 2009).
Atendendo ao número de filmes produzidos, em 2008, a produção cinematográfica na Europa
é liderada pela França (com 196 longas metragens e um crescimento de 11 filmes face a 2007)
seguida da Alemanha (com 151 longas-metragens, número igual a 2007), a Espanha (150
filmes em 2008, produzindo mais nove face ao ano anterior) e a Itália (com 147 filmes
produzidos e um aumento de 37 filmes comparativamente a 2007) (EAO, 2009).
Acompanhando os níveis de produção, o número de admissões aos filmes Europeus exibidos
em espaço Europeu é de igual forma liderado pelos filmes Franceses, com um valor de 12.6%
da quota de mercado (quota total de exibição dos filmes Europeus de 28.4%), seguindo-se as
produções Italianas representadas em 3.6%, a Alemanha com 3.5%, o Reino Unido com 2.2%
e as produções Espanholas com 1.4% de quota de mercado. Os restantes 5% da quota de
mercado Europeu quanto ao número de admissões são partilhados pelos restantes países da
União Europeia, onde se incluí Portugal (EAO, 2009). Tal denota acentuadas diferenças tanto
ao nível da produção como da admissão entre os vários países da União Europeia, tornando-se
evidente a existência de um maior número de produções realizadas pelos países com maiores
mercados internos.
Se individualizarmos a Suécia10, dadas as semelhanças com Portugal, quer em termos do
mercado interno (9182927 habitantes, total de admissões às salas de cinema em 2008 de
15248082 e 250 filmes estreados), quer em termos do tipo de cinema (produção
independente/cinema de autor), constatamos que neste país, tal como em Portugal e na média
da União Europeia, verificou-se, em 2008, o domínio de produções dos EUA (68.3% dos
filmes estreados), sendo que a percentagem de estreias nacionais representou 20% dos filmes
exibidos (Swedish Film Institute, 2008). Não obstante, comparando a percentagem do número
de estreias de filmes nacionais do caso Sueco (20%) com o Português (2.5%) é patente a fraca
presença relativa do cinema Português no mercado nacional, o que pode indiciar uma fraca
performance da indústria cinematográfica Portuguesa.

10

Aponta-se aqui o caso da Suécia como referência, dadas as semelhanças acima referidas. Contudo, é preciso
salientar que a Suécia apresenta um desempenho em termos de desenvolvimento económico e social muito
superior ao Português, A título de exemplo, veja-se que a Suécia ocupa o primeiro lugar no ranking de
inovação da EU27 - (“Innovation leader” -, ocupando Portugal a décima oitava posição (“Moderate innovator”)
(EC, 2009).
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Retomando o caso Português, e em concreto a actividade de distribuição, a comercialização
dos 234 filmes estreados em Portugal esteve a cargo de 16 empresas distribuidoras, tendo sido
liderada por três, a Lusomundo Audiovisuais (58,6% do mercado), a Columbia Tristar Warner
(18,6%) e a Castello Lopes Multimedia (12,4%). Salienta-se ainda que, nos últimos cinco
anos, os filmes mais vistos, provenientes maioritariamente dos EUA, foram distribuídos por
duas empresas, a Lusomundo Audiovisuais e a Columbia Tristar Warner.
A análise dos números aponta para uma posição dominante por parte das três empresas,
encabeçada pela Lusomundo Audiovisuais, domínio este que tem vindo a crescer ao longo dos
últimos cinco anos. Em 2005, o conjunto das três distribuidoras absorvia 86% do mercado,
atingindo o valor máximo de 90% em 2008. Apesar da actual estrutura de mercado, que
sugere um oligopólio, surgiram, em 2008, quatro novas distribuidoras cinematográficas: a
Valentim de Carvalho Multimédia, a Phanteon Entertainment, a Faux e a Filmes do Mussolo.
Paralelamente, na Suécia, 97.2% da distribuição cinematográfica é levada a cabo por um total
de 10 grandes distribuidores. A United International Pictures apresenta-se como o maior
distribuidor tendo, em 2008, 27.8% de quota de mercado (com um crescimento de 16% face a
2007); em segundo lugar apresenta-se a distribuidora SF Film (com 21.9% da quota de
mercado), ocupando a terceira posição a Walt Disney com 9.6% do mercado de distribuição
(Swedish Film Institute, 2008). Portanto, em termos da comparação entre Portugal e a Suécia,
destaca-se uma assimetria relevante quanto à actividade de distribuição já que, no nosso país,
a Lusomundo Audiovisuais detém um valor superior a metade da quota de mercado (58.6%),
sendo 90% do mercado liderado por apenas três distribuidores.
Ainda para 2008, no que concerne à distribuição exclusiva de filmes nacionais, destacam-se 9
empresas: FBF filmes, Jumpcut, Contracosta produções, Filmes do Tejo Audiovisuais, O Som
e a Fúria, Bosque secreto, Bworld entretainment, Faux e Filmes do Mussolo, sendo que, de
forma geral, estas empresas são responsáveis pela distribuição das suas próprias produções.
Em suma, quanto ao desempenho da indústria cinematográfica nacional constata-se ser fraca a
presença das produções nacionais nos cinemas Portugueses. Paralelamente à presença
incipiente da cinematografia de origem nacional, o respectivo sucesso é reduzido, reflectindose no diminuto número de espectadores - o número de espectadores (317234) associado ao
filme nacional de maior sucesso (“O crime do padre Amaro” em 2005) é inferior ao número
de espectadores que assistiram ao filme “O dia depois de amanhã”, o quinto filme mais visto
em Portugal, com 475678 espectadores (Obercom, 2008).11
Note-se ainda que o filme de animação nacional mais visto em Portugal foi “O sonho de uma
noite de S. João”, uma co-produção entre Portugal e Espanha, visto por 56548 espectadores,
tendo ocupado a sétima posição no ranking dos filmes nacionais de maior sucesso. Tal parece
tornar evidente o potencial dos filmes de animação como impulsionadores do cinema
Português. Ao nível do cinema documental, o filme “Fados” do realizador espanhol Carlos
Saura, surge na décima posição, com um total de espectadores de 31853, sugerindo uma
abertura do mercado português para o cinema documental.

11

Os cinco filmes mais vistos em Portugal no período de 2004 a 2008 – “Shrek 2”; “A paixão de Cristo”; “Harry
Poter e o priosioneiro de Azkaban”; “O Último Samurai”; “O dia depois de amanhã” -, representam, de forma
genérica, as preferências das plateias nacionais. Verifica-se que estes partilham a mesma origem (EUA), tendo
os filmes que ocupam as primeiras três posições sido distribuídos pela Lusomundo Audiovisuais.
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3.3

Descrição da população e amostra em estudo

Privilegiamos neste estudo a análise de produtoras nacionais que detenham o controlo da
distribuição, dado o maior número de fases na cadeia de valor que controlam. Considerado
este requisito, seleccionaram-se as três empresas com actividades de produção e distribuição
dentro dos diferentes géneros de cinema, a produtora “O Som e a Fúria”, dedicada à ficção,
(curtas e longas-metragens), a “Filmes do Tejo”, enquanto produtora e distribuidora de
cinema documental, e a “Filmógrado” no género da animação. Todas estas empresas
cinematográficas pautam-se por terem como actividade tanto a produção como a distribuição
(de forma geral, dos filmes produzidos).
Com a análise destas três produtoras considera-se estar genericamente representado o
universo das produtoras cinematográficas nacionais, uma vez que a população em estudo
apresenta a maioria das características destas organizações.
No sentido de aprofundar o conhecimento sobre as produtoras em análise, seguidamente
descreve-se de forma pormenorizada o perfil das mesmas.
A produtora “O Som e a Fúria” (OSEAF) foi fundada em Setembro de 1998 pelos
realizadores Sandro Aguilhar e João Figueiras, tendo inicialmente como actividade central a
produção de curtas-metragens de ficção. Em 2005, Luís Urbano, o actual produtor da OSEAF,
adquiriu a participação de João Figueiras, colmatando-se assim uma lacuna importante, já que
até aí as tarefas de produção não tinham um responsável específico. Assinala-se ainda a
extensão das actividades da produtora a partir de 2003, passando a partir desta data a incluir
actividades de distribuição dos filmes produzidos. Em 2005, culminando com a entrada do
produtor Luís Urbano, a OSEAF tem dirigido especial atenção à produção de longasmetragens de ficção. Auto-definindo-se como uma produtora que se dedica em exclusivo à
produção de obras cinematográficas, a OSEAF procura estabelecer um vínculo com o cinema
de autor e independente. No seu curriculum a OSEAF contabiliza a produção de 23 curtasmetragens de ficção, dois documentários e quatro longas-metragens de ficção. Actualmente, o
funcionamento da produtora é assegurado pela colaboração de quatro pessoas, onde se
incluem os sócios, estrutura que se tem mantido ao longo dos últimos 3 anos. Em 2011 a
produtora tenciona alargar o espectro de actividades designadamente à produção executiva de
filmes. Das obras produzidas destacam-se, dada a distinção obtida pela crítica bem como pela
presença internacional, os filmes “Aquele querido mês de Agosto” (2008) estreado em seis
países (onde se inclui Portugal) e “A cara que mereces” (2008), com estreia em Portugal e
França.
A produtora “Filmes do Tejo” iniciou actividade em 1996, tendo como fundadores dois
produtores, Maria João Mayer e François d’Artemar, ambos com vasta experiência
cinematográfica, adquirida em Portugal e França. A “Filmes do Tejo” dedica-se à produção
própria e executiva de curtas e longas-metragens de ficção e documental, bem como de séries
e programas destinados à TV. Paralelamente, desenvolve actividades de distribuição,
maioritariamente dos filmes produzidos. Considerando os recursos humanos que estruturam a
organização, a “Filmes do Tejo”, para além dos fundadores que assumem as actividades de
produção, emprega seis pessoas. A direcção de produção é assegurada por dois colaboradores,
sendo as funções de cordenação de produção e festivais, e o desenvolvimento de projectos
asseguradas por 1 colaborador por função. As actividades fiscais e contabilísticas são
mantidas por uma posição de direcção financeira e outra de contabilidade, sendo estas
actividades asseguradas também por um colaborador por actividade. Quanto à produção de
obras cinematográficas a “Filmes do Tejo”, durante os 14 anos de actividade, produziu 22
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documentários, 11 longas-metragens e 7 curtas-metragens de ficção. No âmbito da actividade
de produção executiva realizaram-se duas longas-metragens. Embora a produção de cinema
documental não seja a actividade exclusiva da “Filmes do Tejo”, este género cinematográfico,
pelo número de obras produzidas, aparece claramente privilegiado.
A terceira produtora analisada, a “Filmógrafo”, é a organização representativa da produção e
distribuição do cinema de animação nacional. A Filmógrafo foi fundada em 1987 pela mão de
Abi Feijó, surgindo como a primeira produtora de animação nacional.Como refere o fundador,
esta produtora foi criada pela “paixão de produzir animação”. Num contexto de instabilidade
financeira, a Filmógrafo produziu obras de animação (curtas-metragens) de sucesso (e.g., “Os
Salteadores”, em 1993), comprovado pela crítica e pelo público nacional e internacional,
tendo sido adquirida em 2005, pelo cineclube de Avanca, em virtude da delicada situação
financeira em que se encontrava. Actualmente a produtora é responsável por quatro postos de
trabalho, número que não sofreu alteração nos últimos cinco anos, e que procuram dar
continuidade ao trabalho realizado pela anterior gerência. Relativamente à estrutura da
empresa, esta assenta numa sociedade por cotas, sendo o produtor e realizador António Costa
Valente o actual responsável (cargo que acumula com a gestão do cine clube de Avanca). No
seguimento do trabalho da anterior gerência, a Filmógrafo produz curtas-metragens de
animação, tendo, contudo, alargado a produção a curtas-metragens em imagem real em 2007.
A distribuição é feita exclusivamente em festivais nacionais e internacionais de cinema, pela
mão da Filmógrafo em parceria com o cine-clube de Avanca. No seu percurso, a Filmógrafo
contabiliza a produção de 7 curtas-metragens de animação.
3.4

Inquérito às empresas e relação com a questão de investigação

É propósito da presente investigação perceber, ao considerar o caso específico da indústria
cinematográfica Portuguesa, se as indústrias criativas são ou não inovadoras.
Na construção do inquérito às empresas da indústria cinematográfica nacional (Anexo A)
adoptou-se como enquadramento base o Innovation radar (Sawhney et al., 2006), que serve
de linha orientadora e de suporte do inquérito - ferramenta de análise da inovação nas
indústrias criativas. Contudo, face às especificidades das indústrias criativas em geral e da
indústria cinematográfica em particular, os ensinamentos de estudos como o Hidden
innovation (Miles e Green, 2008) são também usados como suporte na construção do
inquérito a aplicar.
Sendo o Innovation radar a espinha dorsal do inquérito, aplicam-se as doze variáveis de
inovação nele identificadas: ofertas, plataformas, marca, clientes, experiência dos clientes,
soluções, processos, organização, valor obtido, promoção, cadeia de valor e networking. Para
cada uma destas variáveis, tendo em atenção as especificidades das fases da cadeia de valor
da indústria cinematográfica, produção e distribuição, foram estruturadas questões que
procuram esclarecer o nível de inovação em cada uma das dimensões. As questões colocadas
procuram analisar a inovação ocorrida nas organizações durante um período de três anos 2006 a 2009.
Para além da análise qualitativa das respostas (a apresentar no capítulo seguinte), construímos
para cada uma das variáveis um ‘índice’ na tentativa de quantificar o desempenho inovador
das empresas em cada dimensão.
No próximo capítulo são apresentados e analisados os resultados obtidos com os estudos de
caso seleccionados.
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4

Serão as indústrias criativas inovadoras? Resultados empíricos com base na
indústria cinematográfica em Portugal

4.1

Considerações introdutórias

Neste capítulo apresentamos o resultado das entrevistas realizadas às empresas anteriormente
seleccionadas. Todas as entrevistas foram realizadas de forma presencial, nas instalações das
respectivas produtoras, tendo sido produzido um registo de áudio das entrevistas. Os
resultados são apresentados seguindo a estrutura das diversas dimensões de inovação descritas
no Innovation Radar (Sawhney et al., 2006). Para cada uma das dimensões constrói-se, em
forma de suporte e simultaneamente de resumo, um índice de inovação.
4.2

Caso I - O Som e a Fúria (OSEAF)

12

Inovação na Oferta
No período em análise (2006-2009) foram produzidos pela OSEAF 13 filmes (4 longasmetragens e 9 curtas-metragens) e distribuídos 4 filmes (longas-metragens). Esta disparidade
quanto aos filmes produzidos/distribuídos justifica-se com o facto da actividade de
distribuição de longas-metragens ter tido início apenas em 2003. Por outro lado, as curtasmetragens continuam a ser distribuídas por uma agência externa à empresa, não sendo
contabilizadas na distribuição da OSEAF (Q1).
Quanto à exploração e criação em novos géneros e respectivas motivações (Q2), verificou-se
não existir uma procura activa neste âmbito, apesar de terem sido produzidos filmes no género
de cinema documental. Segundo o produtor da OSEAF, um dos documentários mais recentes
foi produzido na sequência de uma encomenda.
“… fazemos algumas experiências no documental, mas não há uma lógica de deixar fazer uma
coisa [core - cinema de ficção] para fazer a outra”.

A produtora pauta-se por desenvolver projectos que considere interessantes (sob o ponto de
vista artístico), não existindo um objectivo específico, como seja a capitalização de recursos
humanos e/ou técnicos ou a exploração de um nicho de mercado entretanto identificado (Q3).
“Nós nesta actividade tentamos muito fazer aquilo que queremos fazer num determinado
momento. Quando fazemos um documentário não é com um objectivo específico de colmatar
uma lacuna de mercado que possa existir, fazemos com base numa ideia, num projecto que nos
pareça interessante e desenvolvemos. Depois obviamente confrontamos o filme com o
mercado”.

Neste contexto, em que a produtora se apresenta explicitamente sem o objectivo de servir um
determinado nicho de mercado, foi produzido o filme “Aquele querido mês de Agosto”, que
se destacou no mercado nacional e internacional (Q4). “Aquele querido mês de Agosto”
sendo uma obra ficcional, funde elementos do cinema documental, tornando-a um filme muito
particular, tendo com isso obtido o reconhecimento do mercado e da crítica nacional e
internacional.

12

A aplicação do questionário à produtora O Som e a Fúria (OSEAF) decorreu no dia 24 de Março de 2010,
pelas 13 horas, nas instalações da produtora, em Lisboa. Representando a produtora, respondeu ao questionário
o produtor e simultaneamente sócio da empresa, Luís Urbano, a quem deixamos aqui o mais sincero
agradecimento pela valiosa colaboração prestada.
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“Aquele querido mês de Agosto... é um filme inovador do ponto de vista criativo, porque
mistura dois géneros, ficção e documentário... quase que o transforma num objecto único”.

Assim sendo, ainda que sem ser possível afirmar que este filme tenha alcançado o estatuto de
referência nacional ou internacional, é-lhe reconhecido um lugar de destaque em virtude do
impacto obtido tanto a nível nacional como internacional, de que são exemplos os títulos de
melhor filme no festival de cinema independente de Buenos Aires (2009) e o prémio da crítica
obtido no festival internacional de S. Paulo (2008) (Q5).
Relativamente aos produtos derivados dos filmes, como forma de ampliação da Oferta,
constata-se ter sido o filme “Aquele querido mês de Agosto” a única obra distribuída sobre a
forma de DVD. Nesta distribuição foram produzidas duas versões, uma versão simples do
filme, produzida para ser distribuída pelo jornal o “Público”, e uma versão de coleccionador,
comercializado em exclusivo pela Fnac (Q6). Nesta última versão, foram adicionados
conteúdos adicionais com a duração de aproximadamente 2 horas e 30 minutos (Q7).
“…criamos uma edição de coleccionador com bastantes elementos adicionais com duas horas e
meia de extras, um exclusivo Fnac”.

Relembrando que foram, até à data, produzidas quatro longas-metragens, e tendo a OSEAF
produzido um número significativo de curtas-metragens, podemos interpretar a
disponibilização em DVD de uma única longa-metragem como uma lacuna na ampliação da
Oferta. Assim, sob o ponto de vista da análise quantitativa, não é plenamente satisfeita a Q6.
Índice Inovação na ‘Oferta’= [1 (Q1) + 0.5 (Q2) + 0.25 (Q3) + 0.5 (Q4) + 1 (Q5) + 0.25 (Q6) + 1 (Q7)] /7 = 0.64

Inovação na Plataforma
A inovação na dimensão Plataforma envolve a capitalização da estrutura existente
(plataforma tecnológica entre outras) na produção de novas e inovadoras ofertas. Neste
contexto, a sequela de um filme traduz a utilização de uma plataforma existente (o primeiro
filme) na produção de um novo produto. Relativamente a sequelas, a OSEAF não produziu
até ao momento nenhuma sequela de filmes (Q1).
Sobre a forma como a plataforma tecnológica tem sido utilizada (Q2), verifica-se que as obras
produzidas pela OSEAF, inclusive as de maior sucesso como o caso de “Aquele querido mês
de Agosto”, foram conseguidas utilizando os recursos existentes, ou seja, os recursos
usualmente utilizados. Não obstante, em duas longas-metragens de maior sucesso (“Aquele
querido mês de Agosto” e “A Zona”), foi utilizado um processo inovador na fase de pósprodução, o “Digital-intermediate”.13 A introdução deste processo surge de forma
optimizadora e não como forma de resolução única do processo.
Considera-se assim que a plataforma tecnológica é capitalizada na produção de novos filmes,
filmes estes que se têm apresentado como sucessos (maioritariamente artístico) no mercado
nacional e internacional. Se, por um lado, podemos considerar que a plataforma tecnológica é
utilizada de forma inovadora, por outro lado, quando se analisa de que forma são
capitalizados os processos ou fontes de sucesso anteriormente identificadas (Q3), constata-se
não existir a preocupação em utilizar tais fontes na produção de novos filmes: “Não, nunca
13

O Digital Intermediate (DI) surge como uma alternativa aos processos de pós-produção que têm como base o
laboratório químico. O DI apresenta-se como uma alternativa mais rápida, limpa e flexível, permitindo
alterações como a correção de cor, bem como a posterior exportação dos filmes em diferentes formatos, em
função do destino final (e.g., cinema, dvd, TV).
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aplicamos receitas para fazer um filme, nem utilizamos receitas de outros para fazer filmes.”
Embora seja compreensível a especificidade do cinema onde se procura que cada obra seja
única, entende-se que uma maior atenção dirigida à capitalização de tais processos poderia
contribuir para uma superior performance das obras produzidas e, assim, da produtora
OSEAF.
Índice Inovação na ‘Plataforma’ = [0 (Q1)+ 1 (Q2)+ 0(Q3)]/3 = 0.33

Inovação na Marca
Analisando-se a dimensão Marca, verifica-se que, no período em análise (2006-2009), não
foram desenvolvidas actividades com o objectivo específico de alavancar a imagem ou valor
da marca. Ainda assim, a produtora é sensível quanto à forma como a marca capitaliza valor.
Na OSEAF a marca adquire valor pelo sucesso que vai alcançando, bem como pelo tipo de
projectos que são desenvolvidos. Contudo, não têm sido desenvolvidas actividades que visem
exponenciar a marca de forma activa (Q1).
“O que acontece é que com a quantidade de filmes que a OSEAF tem feito nesta linha editorial
a marca tem vindo ao de cima. A marca trabalha-se por si por uma lógica de escolha dos
projectos que desenvolvemos.”

Apesar de não terem sido desenvolvidas actividades com o intuito específico de desenvolver a
marca “OSEAF”, é entendido pela produtora que a identidade da marca permite o
posicionamento desejado (Q2). Não obstante esta afirmação, a produtora não define um nicho
ou segmento de mercado específico onde a marca se pretenda posicionar. Refere o produtor
da OSEAF que, quanto à imagem e posicionamento da marca, “não existem necessidades de
melhoria” já que, segundo o mesmo, a identidade e valor actual da mesma permitem o
posicionamento desejado (Q3).
Índice Inovação na ‘Marca’ = [0 (Q1) + 1 (Q2) + 0 (Q.3)] / 3 = 0.33

Índice Inovação ‘What’= Média (II_Ofertas (0.64), II_Plataforma (0.33), II_Marca (0.33)) = 0.43

Inovação nos Clientes
No que concerne à dimensão Clientes, centrada no entendimento e satisfação das necessidades
dos clientes, as respostas às questões colocadas à OSEAF apuraram a inexistência de
investimentos em estudos de mercado que permitissem entender as necessidades do público
de um ou vários nichos de mercado [(Q1) e (Q2)].
Já no que toca à monitorização do feedback dado pelos clientes/consumidores ou
especialistas, percebe-se que a OSEAF está atenta à importância desta auscultação. Este
feedback é auscultado primeiramente junto da crítica, através dos mais diversos meios de
comunicação, bem como através de feedback quantitivo, fornecido pelos valores do retorno
(Q3). Formas de auscultação alternativas como a criação de fórums de discussão não foram
ainda exploradas.
“Temos o impacto que é mais visível, que é o impacto que o filme tem na crítica, nos jornais e
temos uma análise que fazemos sempre em função do retorno”.
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Acompanhando a ausência dos estudos de mercado, verifica-se não existir uma
intencionalidade em explorar novos segmentos ou nichos de mercado. Luís Urbano considera
ainda que ao nível do cinema Europeu não é usual este tipo de intencionalidade. Tal ausência
acompanha as actividades de distribuição dos filmes. “Os filmes não são feitos para satisfazer
um público específico que existe, são feitos para tentar encontrar um público para eles”(Q4).
No que toca à customização da oferta em função de determinado segmento de mercado,
aquando da distribuição e exibição constatou-se não existirem actividades neste âmbito (Q5).
Índice Inovação nos ‘Clientes’ = [0 (Q1) + 0 (Q2) + 0.75 (Q3) + 0 (Q4) +0 (Q5)]/5= 0.15

Inovação na Experiência dos clientes
A dimensão de inovação Experiência dos clientes dedica especial atenção ao contacto entre a
organização e o cliente/consumidor. A este nível, procurando-se entender que actividades
foram desenvolvidas com o intuito de melhorar o contacto com o cliente, apurou-se que a
principal interface entre o público e a produtora faz-se através do site web institucional, sendo
que as alterações/melhorias a registar para o período definido (2006-2009) consideram
alterações/optimizações deste site (Q1).
O web-site institucional serve assim de ponte para a divulgação de todas as produções,
anteriores, presentes e em desenvolvimento. No site da OSEAF é ainda possível aceder como
utilizador normal/cliente ou profissional, variando o tipo de conteúdos em função do tipo de
acesso. “Nós temos o site da OSEAF que tem sempre uma componente de novidades e depois
um espaço específico para cada filme, informação sobre o filme, os trailers, cartazes…”. “O
site é um receptáculo de informação onde se faz alguma promoção”.Desta forma, aquando do
lançamento de um novo filme, não é usual a criação de uma plataforma (site web dedicado)
que suporte a promoção bem como a obtenção do feedback.
Outro tipo de experiências, como a animação do ponto de venda, ofertas de brindes e
promoções não foram, até à data, desenvolvidos pela produtora (Q2).
Índice Inovação nos ‘Experiência dos clientes’ = [1 (Q1) + 0 (Q2)] /2 = 0.50

Inovação nas Soluções
Encontrando-se a dimensão Soluções associada à combinação customizada e integrada de
serviços e informação com o intuito de dar resposta a uma necessidade, entende-se, no caso
do cinema, que esta customização passa pela procura de servir um nicho de mercado
específico (público específico). Na linha das dimensões anteriormente analisadas, comprovouse não existir um nicho específico que a produtora pretenda servir (Q1).
Ainda sobre a dimensão Soluções, outra forma de customizar a oferta poder-se-á relacionar
com ofertas complementares (Q2). Verifica-se, contudo, que tais ofertas, que permitiriam a
construção de soluções distintas e únicas, não foram até ao momento disponibilizadas pela
OSEAF, sendo pertinente recordar que apenas foi levada a cabo uma iniciativa de distribuição
diferente da sala de cinema (“Aquele querido mês de Agosto”).
Índice Inovação nos ‘Soluções’ = [0 (Q1) + 0 (Q2)] / 2 = 0.00
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Índice Inovação ‘Who’= Média (II_Clientes (0.15), II_Experiência dos clientes (0.50), II_Soluções (0.00)) =
0.22

Inovação nos Processos
Ao nível da produção, embora Luís Urbano afirme que a OSEAF está atenta às alterações
tecnológicas, nomeadamente às novas câmaras digitais de que é exemplo a “RED one”,14
todas as (quatro) longas-metragens foram produzidas em película (Q1). Defende o produtor,
que, apesar de existirem vantagens económicas na utilização de câmaras digitais pelo facto
destas não utilizarem o recurso de valor elevado e escasso - a película, tende a permitir
indisciplina na equipa de rodagem, resultando, assim, num maior número de erros, e,
consequentemente, num maior gasto de tempo.
“Estamos sempre muito atentos aos novos produtos que existem no mercado. Nos últimos 2
filmes (curtas-metragens) usamos uma câmara que faz um bom compromisso entre aquilo que
é película e aquilo que é digital, que pode estar na família do cinema digital que é a RED.”

Ao nível da distribuição dos filmes, novas formas têm sido exploradas, formas estas assentes
na tecnologia web, de que é exemplo o caso da plataforma de distribuição “The Auteurs”. São
ainda exploradas formas de distribuição como a TV por cabo e o vídeo on demand.
“Existe um projecto Europeu bastante interessante onde nós fizemos um contrato para quase
todo o nosso catálogo (the autors) que no fundo é uma plataforma digital que funciona numa
lógica de fórum e numa lógica normal de lançamento de filmes”.

Uma outra importante fonte de inovação nas indústrias criativas, que versa especificamente
sobre os processos, assenta na prática de anotação sistemática de processos (por vezes
inesperados) que ocorrem aquando da produção (Miles e Green, 2008). Relativamente a esta
questão foi apurado que tal prática não é usual na OSEAF, apresentando-se esta ausência
como uma lacuna na inovação (Q3).
Procurando-se avaliar se foram, para período em análise (2006-2009), introduzidos ou
redesenhados processos relevantes de produção com o intuito de reduzir o custo e/ou melhorar
a performance, constatou-se terem sido introduzidos processos que se apresentaram mesmo
como pioneiros na indústria (Q2). Como anteriormente referido, o filme “Aquele querido mês
de Agosto” fez recurso a um processo de pós-produção, o “digital intermediate”, com o
objectivo de optimizar esta fase de produção.
Índice Inovação nos ‘Processos’ = [0.50 (Q1) + 1 (Q2) + 0 (Q.3)]/3 = 0.50

Inovação na Organização
No âmbito desta dimensão, procurou-se evidenciar que tipo de actividades foram
desenvolvidas com o intuito de promover a inovação ao nível da organização, em concreto
alterações administrativas, financeiras e de comunicação interna (Q1).
O produtor Luís Urbano salientou que a produção de um filme envolve elevados
investimentos financeiros num período relativamente curto de tempo; neste contexto, a
OSEAF tem procurado adquirir competências de forma a optimizar o controlo financeiro.

14

RED one: Câmara digital que possilibita a captação de imagem em movimento de alta definição (4K),
produzida pela Red Digital Cinema Camera Company.
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Refere ainda a necessidade de uma maior eficiência aquando da prestação de contas, quer ao
nível de financiadores, quer do próprio sistema fiscal.
“Estamos numa fase em que fizemos muitas inovações a esse nível, até por força das
exigências, não só de financiadores para efeitos de prestações de contas, mas também por
exigências da máquina fiscal, que nos obriga a pensar nisso, gestão de processos e gestão de
informação.”

Sob o ponto de vista de melhorias da comunicação interna, verifica-se não existirem
alterações nesta área, sendo tal justificado pelo responsável com base na reduzida dimensão
da produtora, tanto ao nível de infra-estruturas como de recursos humanos.
Sobre os recursos humanos, sendo que nas indústrias criativas, em maior extensão que nas
restantes indústrias, a inovação tende a relacionar-se com a implementação de ideias
provenientes de colaboradores (Miles e Green, 2008), apurou-se ser frequente a
implementação de alterações com tal proveniência (Q3). “Somos uma produtora pequena,
somos 4 pessoas, discutimos sempre as coisas muito em conjunto”. Apesar de tal ser
afirmado, não foi possível apurar de forma mais específica que tipo de alterações está aqui
presente. Ainda assim, entende-se que as sugestões dos colaboradores são ouvidas e
implementadas caso se revelem pertinentes.
Ainda sobre os recursos humanos, e relembrando que estes são o “activo chave” da
organização, verificou-se não serem disponibilizados, de forma directa ou activa, planos de
formação ou actualização (Q5). Defende o produtor Luís Urbano que os recursos humanos da
OSEAF se pautam por uma atitude de constante aprendizagem e auto aquisição de
conhecimento. Relativamente a benefícios complementares proporcionados aos
colaboradores, não se registaram alterações a assinalar (Q4).
“Fazemos muita auto-formação, uma formação autodidacta. As pessoas que vêm para cá
também já vêm com um nível de competências bastante elevadas”.

Ainda no âmbito da dimensão Organização, surgem as alterações que visam o alargamento
das actividades da produtora (Q2). A este nível, a OSEAF refere ser a produção e distribuição
de cinema a actividade central. Contudo, para além desta actividade, a OSEAF oferece uma
componente de Service para co-produções. Destaca-se ainda a intenção de expansão de
actividade a curto-prazo, pretendendo a OSEAF desenvolver actividade na produção
executiva de rodagem a partir de 2011.
Relativamente a alterações tendo em vista o crescimento da empresa e a melhoria de
desempenho, destaca-se, como acima referido, a intenção de implementar a actividade de
produção executiva de rodagem, bem como a procura de melhoria contínua dos produtos
oferecidos pela produtora (Q6).
Índice inovação na ‘Organização’= [0.75 (Q1) + 0.5 (Q2) + 0.75 (Q.3) + 0 (Q.4) +0.25 (Q.5) +1 (Q.6)] / 6 = 0.54

Inovação no Valor obtido
Na procura de se entender que alterações têm sido efectuadas no sentido de explorar novas
formas de obter valor (lucro), verificou-se estar a produtora OSEAF a explorar as mais
recentes formas de distribuição, que fazem maioritariamente recurso a tecnologia web (Q1).
De forma mais específica, a produtora OSEAF explora as plataformas de TV por cabo, vídeo
on demand e plataformas web, de que é exemplo o projecto “The auteurs”.
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Uma forma alternativa de redesenho do lucro obtido passa pela criação de planos de
fidelização com os distribuidores e/ou fornecedores mais importantes (Q2). A este nível,
como fornecedores mais importantes, contam-se os fornecedores de maquinaria e iluminação.
Dado o valor elevado do aluguer deste tipo de equipamento, a produtora OSAEAF criou um
programa de fidelização com um grupo de fornecedores, de forma a reduzir o custo através de
valores de aluguer mais baixos.
“Todos estes equipamentos são equipamentos muito caros, e que tem normalmente uma tabela
de aluguer que é bastante assustadora, e por isso é que nos fidelizamos com um grupo de
fornecedores”.
Índice Inovação no ‘Valor obtido’ = [1 (Q1) + 1 (Q2)]/2 = 1

Índice Inovação ‘How’= Média (II_Processos (0.50), II_Organização (0.54), II_Valor obtido (1)) = 0.68

Inovação na Presença
Relacionando-se a dimensão Presença com a promoção, constatou-se que na OSEAF não têm
sido criadas, de forma intencional, novas formas de promoção dos filmes, apresentando-se o
website como a principal ferramenta de promoção (Q1). Contudo, será de salientar que, ainda
que de forma indirecta, a exploração das novas formas de distribuição contribuem para a
promoção dos filmes e, inerentemente, da produtora, tendo existido inovação na exploração
de tais formas de distribuição.
A presença dos filmes da OSEAF em eventos como os festivais de cinema surge como outra
forma de promoção (Q2). A produtora OSEAF tem explorado as oportunidades de presença
nos festivais de cinema mais importantes, nomeadamente no Festival de Cannes. Neste
último, apresenta-se na secção programática onde promove o filme, recorrendo a uma atitude
de promoção activa, estando ainda presente pessoalmente de forma a serem facilitados
contactos e parcerias, sendo potenciadas as vendas. É frequente ainda a presença nos festivais
de cinema de Buenos Aires, S. Paulo e Roterdão.
“... há três momentos sempre muito importantes para a produtora sob o ponto de vista de promoção
internacional, que é o festival de Cannes, ou estamos lá com os filmes na secção programática ora
estamos lá numa lógica de promoção, procurando estabelecer contactos e fazer alguns negócios”.

Índice Inovação na ‘Promoção’ = [0.75 (Q1) + 1 (Q2)] / 2 = 0.88

Inovação no Networking
Na indústria cinematográfica uma importante forma de Networking surge das parcerias
internacionais ou nacionais que geralmente possibilitam a co-produção de filmes e, portanto,
constituem fontes de inovação (Q1). A este nível a OSEAF, apostando a partir de 2007 nas
longas-metragens, tem investido em co-produções com a França. Presentemente, a produtora
encontra-se a iniciar uma nova parceria com a Alemanha, referindo Luís Urbano que o Brasil
e a Suíça são também parceiros prioritários para a produtora. Assim, acompanhando o número
de longas-metragens desenvolvidas pela produtora, foram igualmente desenvolvidas 4 coproduções (Q2).
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Quanto ao intuito subjacente à realização das referidas parcerias, é revelado que as
motivações que induzem as co-produções são de vária ordem e dependem do país e do filme
em questão (Q3). Os protocolos e acordos de co-produção têm regras que definem o tipo de
co-produção, sendo que, no sentido de existir uma co-produção financeira, existe a
necessidade de se verificar uma co-produção técnica e/ou artística.
“É em função específica de cada filme, às vezes existem projectos que pedem co-produção
financeira específica, mas o que sucede é que atrás dessa co-produção financeira, tem de existir
sempre uma co-produção técnico e/ou artística depende dos casos e depende dos países com
que estamos a co-produzir.”

Não se registam alterações introduzidas na forma de promoção da comunicação externa com
parceiros e fornecedores (Q4).
Índice Inovação no ‘Networking’ = [1 (Q1) + 1 (Q2) + 1 (Q.3) + 0 (Q.4)] / 4 = 0.75

Inovação na Cadeia de valor
A inovação na Cadeia de valor é possível através de melhorias ao nível da transmissão de
informação na cadeia, na alteração da sua estrutura ou de actividades que promovam maior
eficiência dos participantes/parceiros.
No período em análise (2006-2009) não foram efectuadas alterações significativas com vista à
melhoria da interacção com os vários parceiros envolvidos (fornecedores, distribuidores)
(Q1). A tecnologia digital surge como um importante meio de produção de valor, por permitir
reduzir o custo e melhorar a performance. Tal reflecte-se na introdução da tecnologia digital
na fase de produção, o que se relaciona com a utilização de câmaras digitais (Q2).
Como já foi referido anteriormente, o produtor Luís Urbano argumenta que o uso de câmaras
digitais deve ser ponderado, dada a maior indisciplina que este tipo de câmaras induz na
equipa de rodagem. O produtor considera que se, por um lado, este tipo de tecnologia permite
uma redução dos custos, ao mesmo tempo potencia um maior gasto de tempo. Depreende-se
que uma inovação a este nível passa pela sensibilização das equipas de rodagem na utilização
deste tipo de tecnologia, procurando-se a mesma precisão na utilização das câmaras digitais,
comparativamente às câmaras analógicas (película):“O digital, sendo mais barato porque não
usa película, e pelas câmaras serem mais baratas, provoca muita indisciplina na rodagem
provoca muito mais erros etc.” Não obstante têm sido explorados novos canais de
distribuição com base em tecnologia Web.
A procura de novos parceiros de distribuição ou apoio à distribuição tem também um impacto
significativo na cadeia de valor, ao potenciar um aumento do lucro via redução do custo
envolvido e alargamento da presença da produtora no meio envolvente/mercado (Q3). Neste
caso, a produtora OSEAF assume-se como responsável na distribuição das longas-metragens
produzidas, sendo que as curtas-metragens continuam a ser distribuídas por uma agência de
distribuição externa à produtora, não tendo existido alteração em relação a este parceiro.
Como referido anteriormente, têm sido exploradas novas formas de distribuição, tendo
existido inovação a este nível.
De forma análoga, surge a procura de novos fornecedores (Q4). Neste caso a produtora possui
um programa de fidelização com um grupo de fornecedores, que permite um ajuste no valor
do aluguer do equipamento em função do tipo de produção e da situação financeira da
produtora. Segundo o produtor Luís Urbano, antecedendo a escolha dos fornecedores e
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consequente fidelização, foi levada a cabo uma pesquisa no sentido de ser encontrada a
melhor solução. “Esta fidelização permite um ajuste no preço de aluguer em função da
situação financeira da produtora e do tipo de produção
Como referido por Luís Urbano, e em consonância com autores como Eliasberg et al. (2006),
a produção de um filme requer elevados investimentos financeiros. A este nível, procurar
novas formas de financiamento e novos investidores poderá representar um impacto muito
significativo em toda a cadeia de valor e, consequentemente, na performance da produtora
(Q5). A este respeito, foi esclarecido que o financiamento do cinema produzido pela OSEAF
tem por base o suporte financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). “No caso
específico do cinema português nós temos uma estrutura de financiamento assente no ICA”.
Segundo Luís Urbano, esta estrutura de financiamento é justificada pelo facto de o mercado
nacional não sustentar a produção nacional. O produtor aponta como solução para contornar a
não sustentabilidade do mercado nacional, a internacionalização e as co-produções:
“O mercado nacional em si não sustenta. Não sei se a longo prazo poderá sustentar, tenho
muitas dúvidas, portanto aqui a questão é a internacionalização (onde ajudam as coproduções), mas isso também não é garantia”.

Desta forma, considera-se que não existiram alterações significavas ao nível da estrutura de
financiamento na produtora em causa, ainda assim a OSEAF encontra-se a explorar as
oportunidades financeiras possibilitadas pelas co-produções, encontrando-se sensibilizada
para a importância deste tipo de produções.
Por fim, ainda no âmbito da inovação na dimensão Cadeia de valor, procurou-se entender a
importância que a OSEAF concede à sua posição face à da concorrência (Q6), em simultâneo
com o entendimento do nicho de mercado que a produtora pretende servir (Q7). A OSEAF
entende a concorrência central como um ponto-chave no desenho da estratégia e estruturação
da cadeia de valor. Sobre esta posição, não existindo uma procura de atender um determinado
segmento de mercado, como foi referido por diversas vezes, o conhecimento da posição face à
concorrência centra-se no facto de existir uma luta pelo espaço de exibição: “Existe interesse
no sentido de que são nossos concorrentes, lutamos pelos mesmos espaços de exibição.
Índice Inovação na ‘Cadeia de valor’ = [0 (Q1)+ 0.5 (Q2) +0.5 (Q.3) + 1 (Q.4) + 0.5(Q.5) + 0.25 (Q.6) + 0
(Q.7)] / 7 = 0.39

Índice Inovação ‘Where’= Média (II_Promoção (0.88), II_Networking (0.75), II_Cadeia de valor (0.39)) =
0.67

Índice Inovação Global= Média (II_What (0.43), II_How (0.68), II_Who (0.22), II_Where (0.67)) = 0.50
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Quadro 5: Resumo do desempenho inovador da – OSEAF: valores dos índices de inovação
‘Oferta’

0.64

‘Plataforma’

0.33

‘Marca’

0.33

‘Clientes’

0.15

‘Experiência dos Clientes’

0.50

‘Soluções’

0.00

‘Processos’

0.50

‘Organização’

0.54

‘Valor Obtido’

1.00

‘Promoção’

0.88

‘Networking’

0.75

‘Cadeia de valor’

0.39

‘What’: 0.43

‘Who’: 0.22

Índice Inovação
Global: 0.50
‘How’: 0.68

‘Where’: 0.67

A partir do Quadro 5 podemos identificar o grupo de variáveis cotadas de forma mais
positiva: a dimensão “How”, que inclui “Processos”, “Organização” e “Valor Obtido”. A
produtora OSEAF apresenta aqui um desempenho positivo (0.68), sobretudo derivado da subdimensão “Valor Obtido” (1.00), reflectindo um comportamento activo na exploração de
formas mais inovadoras de obtenção de lucro. Recorde-se que, a este nível, a produtora
OSEAF tem tirado partido das mais recentes formas de distribuição, nomeadamente das que
assentam em tecnologia Web de que é exemplo a plataforma “The Auteurs”. Quanto à subdimensão “Organização”, o desempenho é mediano (0.54), penalizado pela não
disponibilização de planos de formação para os colaboradores, bem como pela falta de
incentivos que a estes possam ser dirigidos. A inovação dos “Processos” (0.50) revela, de
igual forma, um comportamento mediano, onde se destacam de forma positiva a existência de
optimização de processos ao nível da distribuição, mas de forma inversa a não utilização, ou
utilização reduzida/experimental, da tecnologia digital na produção.
Seguindo uma ordem decrescente da performance de inovação, após a dimensão “How” surge
a dimensão “Where” que comporta as sub-dimensões “Promoção”, “Networking” e “Cadeia
de valor”. Assinala-se a avaliação elevada da dimensão “Promoção” (0.88), destacando-se o
papel activo da produtora ao nível da participação em importantes festivais de cinema, os
quais surgem na indústria cinematográfica como meios essenciais de divulgação das obras e
da identidade da produtora; adicionalmente, a OSEAF apresenta um desempenho positivo ao
nível das actividades genéricas de promoção da produtora, dada a promoção que os meios de
distribuição adoptados permitem, não obstante a ausência na promoção directa/activa, quer da
produtora quer das obras produzidas. A sub-dimensão “Networking” atinge o valor de 0.75.
Salienta-se nesta sub-dimensão o papel adoptado pela OSEAF ao nível das co-produções,
essenciais na indústria cinematográfica e, em especial, na indústria cinematográfica
Portuguesa, dada a dimensão do mercado, contribuindo para a sua internacionalização. Apesar
da optimização da comunicação externa surgir como oportunidade de inovação, a OSEAF
argumenta não serem necessárias melhorias a este nível. A “Cadeia de valor” é uma sub36
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dimensão com um desempenho associado muito baixo (0.39), evidenciando uma falta de
estratégia por parte da direcção da organização; tal está relacionado, pelo menos em parte,
com a falta de conhecimento do respectivo posicionamento face ao mercado e à concorrência,
e indefinição quantos aos segmentos de mercado a servir. Novamente, é notória a ausência de
optimização quanto à comunicação e relação entre os diversos parceiros. Adicionalmente, e
como anteriormente identificado, falha também a exploração da tecnologia digital na fase de
produção, essencial para a optimização da produção e a redução do custo. Destaca-se ainda a
inércia ao nível das fontes de financiamento das obras produzidas (presentemente assentes nos
fundos distribuídos pelo ICA), reflectindo a incapacidade da empresa na procura de fontes
alternativas de financiamento, não obstante a produtora encontrar-se sensibilizada para a
importância das co-produções e inerentes vantagens financeiras.
A dimensão de inovação “What”, associada aos produtos e serviços que são oferecidos ao
cliente, apresenta-se com um desempenho baixo/mediano (0.43). Nesta dimensão, a “Oferta”
apresenta um desempenho favorável (0.64), o que traduz a quantidade e qualidade das obras
produzidas pela OSEAF. Em contraste, a não capitalização activa dos recursos existentes na
exploração de diferentes géneros ou nichos de mercado, bem como a reduzida ampliação da
oferta (e.g., apenas tendo sido comercializado um filme em DVD), penalizam a sub-dimensão
“Oferta”. Analisando a dimensão “Plataforma” (0.33), detectam-se algumas lacunas ao nível
da inovação. A plataforma existente demonstrou ter sido convenientemente explorada na
produção de obras de sucesso, contudo não foi capitalizado, até à data, o potencial das
sequelas dos filmes ou os ensinamentos de processos e elementos anteriores, de sucesso
reconhecido. O desempenho inovador da sub-dimensão “Marca” (0.33) surge penalizado
pelas reduzidas actividades desenvolvidas com o intuito específico de exponenciar o valor da
marca e dos filmes.
A dimensão “Who” (0.22) emerge na OSEAF como a de pior desempenho inovador. Tal é
explicado pela escassa atenção que a empresa dedica ao entendimento e satisfação das
necessidades dos clientes. Em concreto, na sub-dimensão “Clientes”, o baixo valor alcançado
(0.15) traduz uma ausência de intencionalidade na auscultação dos interesses do público, bem
como a falta de conhecimento ou interesse sobre o posicionamento da produtora face a um ou
a vários nichos de mercado que possam ser servidos. Ao nível da “Experiência dos clientes”
(0.50) detectaram-se formas de inovação na maneira como a OSEAF se relaciona com o
público. Em contraste, nas “Soluções”, sub-dimensão relacionada com as ofertas específicas e
customizadas, o facto de não existir um nicho de mercado que a produtora pretenda servir,
inibe a construção/estruturação de tais customizações.
A OSEAF negligencia, de forma evidente e preocupante, a compreensão das
necessidades/interesses do público-alvo, bem como o seu posicionamento face a um
determinado nicho de mercado, o que tende a dificultar a estruturação e definição da
estratégia da organização, bem como o potencial de inovação.
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4.3

Caso II – Filmógrafo

15

Inovação na Oferta
Para o período em análise (2006-2009) a Filmógrafo produziu 7 obras (curtas-metragens de
animação) (Q1) tendo sido responsável, juntamente com o Cine-Clube de Avanca pela
distribuição de todas as obras produzidas.
Ao nível da distribuição, salienta-se o facto de esta assentar na participação em festivais de
cinema de animação, sendo privilegiado o mercado internacional (Q2). António Costa Valente
justifica esta opção com o facto de grande parte dos festivais de cinema de animação
apresentarem como condição de participação a apresentação da obra como estreia nesse
festival. Assim, a apresentação da obra ao nível nacional poderia fechar portas a um mercado
de maior dimensão.
Relativamente à exploração de diferentes géneros cinematográficos e inerentes motivações
(Q3), verifica-se que, a partir de 2007, a Filmógrafo tem explorado o género de ficção
(imagem real), sendo apontadas como motivações para tal facto a procura de capitalizar os
meios existentes.
“A tecnologia evoluiu muito, os conteúdos também, e hoje a separação, a fronteira entre aquilo
que é imagem real e animação está cada vez mais diluída; portanto, há que tirar partido disso e
alargamos o nosso espaço de produção”.

Procurando perceber se têm existido filmes que possam ter redefinido um determinado género
(Q4) e, de forma relacionada, se existiram filmes que se tenham tornado referências no
mercado nacional e/ou internacional (Q5), concluímos que não é possível afirmar que tais
situações tenham ocorrido, não obstante grande parte das obras produzidas terem obtido o
reconhecimentos internacional (e.g., prémios, reconhecimento da critica). De acordo com o
nosso interlocutor, “Um filme por ano destaca-se no mercado internacional”.
Como já referido, ao nível da inovação na dimensão Oferta são significativas as diversas
formas de expansão da oferta (Sawhney et al., 2006). No caso do cinema, estas ofertas
complementares são baseadas num filme existente (Q6). A este nível, a distribuição dos
filmes por parte da Filmógrafo resume-se à presença em festivais de cinema, não tendo sido
até ao momento produzidas ofertas diferentes das do filme em si. Segundo António Costa
Valente, uma vez que o produto da Filmógrafo são as curtas-metragens de animação, a
exploração de formas diferentes de distribuição de que é exemplo o DVD, requer um
investimento considerável, tendo como contrapartida um retorno muito reduzido e alargado
no tempo. Não tendo existido distribuição em DVD ou sob outro suporte, considera-se que
não foram criadas ofertas diferenciadas (Q7). Analogamente, outro tipo de ofertas como
merchandising também não tem sido explorado.
Índice Inovação na ‘Oferta’= [ 1 (Q1) + 1 (Q2) + 1 (Q3) + 0.5 (Q4) + 1 (Q5) + 0 (Q6) + 0 (Q7)] / 7 = 0.64

15

A aplicação do questionário à produtora Filmógrafo decorreu no dia 24 de Maio de 2010, pelas 10:00 horas,
nas instalações da produtora, em Avanca. Representando a produtora, respondeu ao questionário o produtor e
responsável pela empresa, António Costa Valente, a quem deixamos aqui o mais sincero agradecimento pela
valiosa colaboração prestada.
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Inovação na Plataforma
As inovações ao nível da Plataforma baseiam-se no uso de componentes comuns ou
existentes na criação de produtos ou serviços derivados. Assim, no cinema, uma potencial
forma de inovação na Plataforma poderá passar pela exploração de sequelas (Q1). A este
nível, a Filmógrafo produziu até ao momento duas sequelas a partir dos filmes “A religiosa” e
“Living in the trees”. António Costa Valente esclareceu ainda que, a razão do investimento
em sequelas relaciona-se com o sucesso alcançado pelo primeiro filme e com a
disponibilidade dos criativos em produzirem a continuação da obra.
Adicionalmente, surge a forma como é utilizada/capitalizada a tecnologia existente (Q2). Foi
esclarecido que é recorrente a mudança de software e/ou hardware em cada novo filme
produzido, sendo que, uma vez escolhida a plataforma, esta é mantida até ao final da
produção no sentido de serem evitados entre outros, problemas de compatibilidade.
No último item desta dimensão de inovação surge a questão que procura apurar de que forma
são rentabilizadas nas novas produções, processos (artísticos ou técnicos) com provas dadas
de sucesso (Q3). Foi esclarecido que, de facto, podem ser implementadas ideias ou processos
de reconhecido sucesso anterior ou presente. Contudo, Antonio Costa Valente esclarece, que
tais processos (maioritariamente ideias, conceitos) têm uma duração limitada no tempo. Em
concreto, sustenta que uma ideia que tem sucesso hoje não significará necessariamente
sucesso no futuro.
“Sim acontece, mas tem um prazo no tempo muito específico, funciona como uma moda, por
isso determinadas coisas funcionam naquele momentos mas a seguir já deixam de funcionar”.
Índice Inovação na ‘Plataforma’ = [1 (Q1) + 0 (Q2)+ 0.5Q3)] / 3 = 0.50

Inovação na Marca
Como já foi identificado anteriormente, as inovações ao nível da Marca contemplam as
actividades e/ou investimentos que visem exponenciar a visibilidade e valor da marca da
produtora, elevando-a a a novos domínios. No contexto da Filmógrafo constatou-se não terem
sido desenvolvidas, para o período em análise (2006-2009), actividades com intenção
específica e activa de elevar o valor da marca (por exemplo, o sítio web da produtora ainda
não se encontra em funcionamento) (Q1).
É entendido pela produtora que o histórico da Filmógrafo no mercado é catalizador de
vantagem, sendo desta forma que a produtora se afirma no mercado (a Filmógrafo foi a
primeira produtora de animação a surgir em Portugal).
“O facto de uma produtora já ter por si muitos anos no mercado e ter capitalizado sucessos,
garante-lhe de alguma forma que seja mais fácil dar continuidade à sua actividade.”

Desta forma, a Filmógrafo entende que a identidade e presença actual da marca permitem o
posicionamento adequado (Q2). Sobre a necessidade de actividades futuras que visem
melhorar a identidade e presença da Filmógrafo (Q3), António Costa Valente considera que a
ferramenta de marketing mais importante reside no sítio web institucional, existindo por isso
projectos para o desenvolvimento desse mesmo sítio.
Índice Inovação na ‘Marca’ = [0 (Q1) + 1 (Q2) + 0.5(Q.3)]/3 = 0.50
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Índice Inovação ‘What’ = Média (II_Ofertas (0.64), II_Plataforma (0.50), II_Marca(0.50)) = 0.54

Inovação nos Clientes
As inovações que sustentam a dimensão Clientes passam, no caso do cinema, pelo
entendimento do interesse do público e inerentes mecanismos que permitam esse mesmo
entendimento, bem como pela exploração de segmentos de mercado ainda não servidos.
Sobre as actividades levadas a cabo a este nível, nomeadamente estudos de mercado que
permitam este entendimento (Q1), apurou-se não ser prática da Filmógrafo desenvolver este
tipo de acções. Os projectos são primeiramente pensados no sentido de obterem apoios, uma
vez serem estes factores cruciais no desenvolvimento de um projecto. Tornando a resposta a
esta questão mais clara, António Costa Valente esclarece que, apesar de não existirem
actividades de estudo de mercado [(Q1), (Q2)], existe, aquando da elaboração do projecto,
uma forma “empírica” de procurar satisfazer o público. Apesar da não exploração de
mecanismos no sentido de entender as necessidades do público, a Filmógrafo afirma produzir
filmes para dois grandes públicos (publico adulto e crianças). Ainda assim não é possível
considerar que exista uma forma intencional de explorar novos nichos de mercado
identificados (Q4).
De forma a apurar se os interesses do público estão a ser servidos, sendo aferida
simultaneamente a avaliação da crítica, surgem os mecanismos de feedback (Q3). Sobre este
assunto, foi esclarecido que, para além da auscultação da crítica, é utilizada a vantagem da
Filmógrafo se encontrar associada ao Cine Clube de Avanca, beneficiando da informação
obtida no festival internacional realizado todos os anos por esta entidade.
“O cineclube de Avanca produz um festival de cinema internacional onde surgem filmes
oriundos de mais de 70 países; resultado, temos aqui também um pouco a ideia daquilo que de
melhor se faz no mercado internacional.”

No que toca à customização da oferta em função de determinado segmento de mercado
aquando da distribuição e exibição, constatou-se não existirem actividades neste âmbito (Q5).
Índice Inovação nos ‘Clientes’= [0.25 (Q1) + 0 (Q2) + 1 (Q3) + 0.25 (Q4) +0 (Q5)] / 5= 0.30

Inovação na Experiência dos clientes
A inovação na Experiência dos clientes, compreendendo o redesenhar da interacção entre a
produtora e os clientes, considera actividades que possam ter sido efectuadas com o intuito
específico de melhorar esta ligação (Q1). Verificou-se que, para o período em questão (20062009), não foram desenvolvidas actividades a assinalar.
Relativamente a novas experiências proporcionadas aos clientes (Q2), apurou-se que é usual,
principalmente aquando da estreia de um filme, a agregação a outro tipo de eventos de que
são exemplo vários tipos de exposições.
Índice Inovação na ‘Experiência dos clientes’ = [0 (Q1) + 1 (Q2)] / 2 = 0.50
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Inovação nas Soluções
A inovação ao nível das Soluções considera as ofertas integradas e customizadas, de forma a
serem atendidas necessidades/interesses específicos do cliente. Interessa assim aferir, antes de
mais, a existência de um nicho de mercado que a produtora tencione servir (Q1). António
Costa Valente esclareceu serem dois os segmentos de mercado centrais da Filmógrafo. O
primeiro corresponde ao público infantil e o segundo ao público adulto. A aposta da produtora
recai no público adulto, uma vez ser a este que se dirige a maioria dos festivais.
“Festivais de cinema para a infância/juventude são em número reduzido e como tal apostamos
menos. Temos de apostar mais no outro público para os quais existem muito mais festivais”.

De seguida, procurou-se entender que tipo de soluções customizadas e integradas foram
produzidas (Q2). Percebeu-se que, estando a distribuição dos filmes produzidos pela
Filmógrafo confinada à difusão em festivais, não é usual, ou não tem sido possível, a criação
de tais ofertas.
Índice Inovação nas ‘Soluções’ = [0.75 (Q1) + 0 (Q2)] / 2 = 0.38

Índice Inovação ‘Who’= Média (II_Clientes (0.30), II_Experiência dos clientes (0.50), II_Soluções (0.38)) =
0.40

Inovação nos Processos
Na indústria cinematográfica a tecnologia digital, nomeadamente ao nível da produção, tem
assumido um papel de destaque. Desta forma, perceber como são explorados os potenciais
desta tecnologia emerge como uma importante questão de inovação (Q1). A este nível, a
Filmógrafo utiliza a tecnologia digital em todas as fases de produção, inclusive na produção
de filmes de imagem real - as câmaras de 35mm foram já abandonadas. Em oposição, não são
exploradas as novas formas de distribuição, de que são exemplo as novas plataformas Web de
distribuição ou o vídeo-on-demand.
Descrevendo as vantagens desta tecnologia na fase de produção, Antonio Costa Valente
esclarece:
“Para nós isso é muito claro, foi completamente ultrapassado, digamos que é muito mais
simples, mais rápido a fazer as coisas e por isso mais barato.”

Outra via de inovação ao nível dos processos passa pela forma como são registados e
gravados processos com provado sucesso (muitas vezes inesperado). Sobre estes, a
Filmógrado tem por hábito registar a descoberta de novas formas de resolução de problemas.
“Uma vez descoberto é usado de forma imediata e capitalizado em produções futuras” (Q3).
De forma análoga, é frequente a procura activa de novos processos que procurem optimizar a
produção, reduzindo o tempo e o custo associados (Q2).
Índice Inovação nos ‘Processos’ = [0.75 (Q1) + 1 (Q2) + 1 (Q.3)] / 3 = 0.91

Inovação na Organização
Contemplando a inovação na Organização alterações quanto à função, forma ou âmbito de
actividade da empresa, procurou-se primeiramente verificar que alteração/melhorias,
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administrativas, financeiras e de comunicação interna têm sido levadas a cabo no período em
análise (2006-2009). Foi esclarecido que existiram alterações administrativas a assinalar
aquando da aquisição da Filmógrafo (2005) e que, posteriormente, não foram desenvolvidas
actividades relevantes. Ao nível financeiro e de comunicação interna não existiram também
alterações significativas (Q1).
Analisando até que ponto tem sido alargado o âmbito de actividades da produtora, destaca-se
a exploração do género de ficção de imagem real a partir de 2007 (Q2).
Em relação à implementação de alterações organizacionais, fruto de ideias de colaboradores,
foi referido que tais alterações acontecem e que existe abertura para a sua implementação, e
apesar de não ter sido mencionado nenhum exemplo em específico, considera-se existir
interesse em implementar ideias provenientes dos colaboradores (Q3).
Ainda sobre os colaboradores, desta vez versando a eventual oferta de regalias e melhorias de
condições de trabalho, foi esclarecido que não têm existido alterações significativas, tendo
inclusive sido mantidos os valores salariais (Q4).
Quanto a planos de formação disponibilizados aos colaboradores, Antonio Costa Valente
refere que, pontualmente, são disponibilizados planos de formação em função de necessidades
específicas que possam surgir (Q5), dando como exemplo a formação disponibilizada
aquando da adopção do cinema de ficção (imagem real) pela Filmógrafo. Ainda, é enfatizado
que o estudo académico é promovido na Filmógrafo, sendo para tal dada a possibilidade dos
trabalhadores ajustarem as condições de trabalho em função das exigências e estudos
académicos.
“Interessa-nos que a sua formação académica também seja crescente e portanto damos algumas
regalias a esse nível”.

Analisando as opções tomadas na estratégia da empresa tendo em vista o crescimento da
produtora e o seu funcionamento ao mais alto nível de desempenho, foi esclarecido que a
adopção do cinema de ficção (imagem real) tem sido fundamentalmente uma aposta nesse
sentido (Q6).
Índice Inovação na ‘Organização’ = [0 (Q1) + 1 (Q2) + 0.75 (Q.3) +0 (Q.4) +0.75 (Q.5) + 1 (Q.6)]/6 = 0.58

Inovação no Valor obtido
Quanto à exploração de novas formas de captação de valor, constatou-se não ser usual a
exploração das novas formas de distribuição como a distribuição on-line ou a TV por cabo.
Segundo António Costa Valente, ao nível das curtas-metragens de animação não existe essa
possibilidade já que tais formas de distribuição não são economicamente viáveis (Q1). Desta
forma, a Filmógrafo tem mantido o mesmo modelo de obtenção de lucro, assente na
participação em festivais.
Relativamente a fidelizações junto de distribuidores ou fornecedores mais importantes com
vista ao aumento do lucro, não existem programas de fidelização, sendo a Filmógrafo,
conjuntamente com o Cine Clube de Avanca, responsáveis pela distribuição dos filmes
produzidos (Q2).
Índice Inovação no ‘Valor obtido’ = [0 (Q1) + 0 (Q2)] / 2 = 0
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Índice Inovação ‘How’= Média (II_Processos (0.91), II_Organização (0.58), II_Valor obtido (0)) = 0.50

Inovação na Presença
O nível da inovação na Presença passa, na indústria cinematográfica, pela exploração de
novos canais de presença e distribuição (e.g., plataformas web), bem como pela participação
em festivais que permitam a promoção da produtora e dos seus filmes de forma inovadora.
Constata-se que analogamente à variável Valor obtido, onde não foram explorados novas
formas de obtenção de lucro, também neste tópico, por ser considerado que o retorno não
justifica o investimento, não são exploradas novas formas de presenças e promoção (Q1).
No que respeita à presença em festivais que permitam a promoção da Filmógrafo, esta opta
por estar presente em alguns dos mais importantes festivais de cinema, de que são exemplo o
Festival de Cannes, o de Berlim ou o de Annecy (Q2).
Índice Inovação na ‘Promoção’ = [0 (Q1) + 1 (Q2)] / 2 = 0.50

Inovação no Networking
Surgindo as co-produções no cinema como importantes formas de networking, dadas as
inúmeras vantagens associadas a este tipo de parcerias, analisou-se o comportamento da
Filmógrafo face às mesmas.
A Filmógrafo desenvolveu, com a actual gerência (a partir de 2005), um único filme em
parceria com uma empresa internacional (Holandesa) (Q2). O facto de não terem, no período
em análise (2006-2009), sido estabelecidas co-produções é justificado pelo facto da
legislação, nacional e Europeia, não contemplar este tipo de parcerias no âmbito da produção
de curtas-metragens (Q1).
Segundo Antonio Costa Valente, embora não tenham sido efectuadas co-produções no caso
específico do cinema de animação, existe interesse por parte da empresa neste tipo de acções
na medida em que permitem expandir o mercado de exibição (Q3).
Por último, auscultando as actividades efectuadas tendo em vista a melhoria na comunicação
com os diversos parceiros (comunicação externa), verificou-se não terem existido alterações a
assinalar (Q4).
Índice Inovação no ‘Networking’ = [0 (Q1) + 0.5 (Q2) + 0.25 (Q.3) +0 (Q.4)] / 4 = 0.19

Inovação na Cadeia de valor
Analisando as inovações ocorridas ao nível da Cadeia de valor, verificou-se, à semelhança do
que acontece com questões anteriores, que não foram desenvolvidas actividades no sentido de
melhorar a interacção entre os vários parceiros (Q1).
Já no que toca à introdução de novos processos ou tecnologias tendo em vista a produção de
valor, é de destacar a utilização da tecnologia digital em todas as fases de produção, sendo
utilizadas as câmaras digitais “RED” como alternativa às tradicionais câmaras de 35mm (Q2).
Contudo, ao nível da distribuição não têm existido alterações significativas, designadamente
não são exploradas as mais recentes formas de distribuição (assentes em tecnologia web)
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(Q3). Relativamente à procura de novos fornecedores, também não têm existido alterações a
assinalar (Q4).
Como importante variável de inovação ao nível da Cadeia de valor, surgem as novas formas
de financiamento. Sobre este assunto foi esclarecido que o financiamento da produtora é
suportado pelos apoios do ICA e da RTP. Foi ainda adiantado que têm sido exploradas novas
formas de financiamento de que são exemplo os apoios camarários e, a partir daí, foram
produzidos outros filmes, nomeadamente os filmes de imagem real (ficção). Apesar desta
forma alternativa de financiamento existir, António Costa Valente refere que se apresenta
como uma forma insustentável de financiamento dado os valores muito reduzidos que
disponibiliza (Q5).
Para finalizar a análise da inovação nesta dimensão, procurou-se apurar que conhecimento
tem a Filmógrafo da sua posição face à concorrência (Q6), bem como perceber quais as
ambições da produtora, averiguando se esta prevê na sua estratégia ser líder para determinado
nicho de mercado (Q7). Relativamente à concorrência, apesar de ser interesse da Filmógrafo
entender qual a sua posição bem como a dos seus concorrentes, António Costa Valente,
argumenta que, neste momento, o mercado de animação em Portugal não é muito
competitivo, o que pode conduzir a alguma negligência por parte da Filmógrafo neste tipo de
avaliações.
Índice Inovação na ‘Cadeia de valor’ = [0 (Q1) + 1 (Q2) +0 (Q.3) + 0 (Q.4) +0.5(Q.5) + 0 (Q.6) + 1 (Q.7)]/7 =
0.35

Índice Inovação ‘Where’= Média (II_Promoção (0.50), II_Networking (0.19), II_Cadeia de valor (0.35)) =
0.35

Índice Inovação Global= Média (II_What (0.54), II_How (0.50), II_Who (0.40), II_Where (0.35)) = 0.45

O Quadro 6 apresenta o resumo da inovação nas diversas dimensões consideradas para o caso
da produtora Filmógrafo. Dos quatro conjuntos de inovação, os conjuntos What (0.54) e How
(0.50) são os mais favoráveis. De forma mais específica, no conjunto What (Oferta,
Plataforma, Marca), surgem como dimensões positivas a Plataforma (0.50) e a Oferta (0.64),
o que sugere um desempenho inovador (moderado) relativamente aos filmes produzidos e
quanto à forma como a plataforma é utilizada na produção de tais obras. Considerando a
dimensão de inovação Marca (0.50), percebe-se que não foram ainda desenvolvidos esforços
no sentido de inovar significativamente nesta dimensão, como o comprova por exemplo a
indisponibilidade do site Web da produtora. Passando a analisar o conjunto How que remete
para as dimensões Processos, Organização e Valor obtido, destaca-se o valor da dimensão
Processos (0.91), estando a Filmógrafo a tirar partido das mais recentes tecnologias,
nomeadamente da tecnologia digital na fase de produção tanto de imagem de animação como
imagem real, estando a produtora sensibilizada para o impacto que esta tecnologia representa.
Ainda assim, não são exploradas as novas plataformas de distribuição. A Organização (0.58)
apresenta um valor mediano prejudicado pela inércia ao nível de alterações administrativas,
de controlo financeiro ou de comunicação interna. A inovação no Valor obtido surge com a
nota mínima (0.00), resultante da não exploração de novas formas de obtenção de lucro,
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recordando que os filmes (curtas-metragens de animação) da Filmógrafo são exclusivamente
difundidos em festivais de cinema.

Quadro 6: Resumo do desempenho inovador da – Filmógrafo: valores dos índices de inovação.
‘Oferta’

0.64

‘Plataforma’

0.50

‘Marca’

0.50

‘Clientes’

0.30

‘Experiência dos Clientes’

0.50

‘Soluções’

0.38

‘Processos’

0.91

‘Organização’

0.58

‘Valor Obtido’

0.00

‘Promoção’

0.50

‘Networking’

0.19

‘Cadeia de valor’

0.35

‘What’: 0.54

‘Who’: 0.40

Índice Inovação
Global: 0.45
‘How’: 0.50

‘Where’: 0.35

Centrando a análise da inovação nos Clientes surge o conjunto Who, albergando as dimensões
Clientes, Experiência dos Clientes e Soluções. Este conjunto regista um valor relativamente
baixo (0.40), sendo bastante penalizado pela dimensão Clientes (0.30), face à inexistência de
uma estratégia para a exploração activa e definida de novos segmentos de mercado, bem
como à não utilização de ferramentas para o entendimento dos interesses do público. Face à
customização de algumas soluções e actividades com vista a melhorar a interacção entre a
produtora e o público, as dimensões Experiência dos Clientes (0.50) e Soluções (0.38) são
mais positivas
Por último, a análise ao conjunto Where (Presença, Networking, Cadeia de Valor) permite
constatar ser este o conjunto com avaliação menos favorável (0.35), o que se compreende
dado o fraco desempenho da inovação ao nível do Networking (0.19). Recorde-se que, a este
nível, não são exploradas as produções em co-produção, situação condicionada em parte pela
não existência de apoios por parte da Eurimages,16 no âmbito de produção de curtasmetragens. Quanto à inovação na dimensão Presença (0.50), percebeu-se que a produtora
procura estar representada nos mais importantes festivais de cinema, não sendo, contudo,
exploradas as novas formas de distribuição e promoção dos conteúdos.
No que diz respeito à dimensão Cadeia de valor constatou-se serem diminutas as inovações.
Num contexto onde o mercado tem uma reduzida dimensão, a Filmógrafo entende a
concorrência como escassa e as formas de financiamento têm por base os apoios do ICA e da
RTP. Como importante fonte de inovação para esta dimensão surge a introdução de novos
16

Eurimages (European cinema support fund) é o fundo do Conselho da Europa de apoio à co-produção,
distribuição, exibição e digitalização de obras cinematográficas Europeias.
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processos de forma a optimizar a performance e o lucro, sublinhando-se o uso da tecnologia
digital na rodagem em detrimento da tecnologia analógica (película). Como anteriormente já
assinalado, a Filmógrafo vê-se limitada pela forma como distribui os filmes, exclusivamente
através de festivais de cinema. Tal tem um impacto na distribuição, bem como na promoção
dos filmes e marca da produtora.
4.4

Caso III – Filmes do Tejo17

Inovação na Oferta
Considerando o período em análise (2006-2009) foram produzidos seis filmes de ficção
(longa-metragem), treze documentários e cinco curtas-metragens (Q1).
Considerando a actividade de distribuição, apesar de a Filmes do Tejo (FT) distribuir os seus
filmes, tendo distribuído cinco filmes no período em análise, conta com a parceria de três
distribuidoras para grande parte das suas produções (Q2).
Relativamente à eventual exploração de diferentes géneros cinematográficos, para o período
em análise, não há alterações a salientar. A FT continua a apostar na produção de cinema
documental e de ficção, explorando ainda a produção de curtas-metragens. Esporadicamente,
desenvolve ainda programas para televisão, bem como vídeos institucionais de que é exemplo
o vídeo de Portugal para a Expo Hanôver (Q3).
Quanto ao impacto nacional e internacional das obras produzidas pela FT, existiram filmes
que alcançaram um lugar de destaque. Como exemplo surge a curta-metragem “Arena”,
reconhecida com a Palma de Ouro no Festival de Cannes, podendo como tal ser este filme
considerado uma referência nacional e internacional (Q5). A curta-metragem “Um dia frio”
foi também apontado como um filme de elevado sucesso em festivais nacionais e
internacionais. Como filmes com reconhecido destaque, surgem ainda as obras produzidas por
Manoel Oliveira (Q4).
Relativamente à expansão da oferta, como por exemplo a distribuição em DVD, é usual serem
criadas versões DVD dos filmes produzidos pela FT. De forma geral, esta distribuição é
externa à produtora, recorrendo muitas vezes a FT a distribuidores como a Midas ou a
Lusomundo. Cabe assim a estas distribuidoras promoverem o filme, tanto em sala, como em
suporte DVD. Produtos como o merchandising ou a versão de coleccionador do DVD não
fazem parte da oferta da FT (Q6).
Nas distribuições em DVD é usual serem disponibilizados extras, tais como making of ou
entrevistas com os realizadores (Q7).
Índice Inovação na ‘Oferta’= [1 (Q1) + 1 (Q2) + 0.25 (Q3) + 1 (Q4) + 1 (Q5) + 0.75 (Q6) + 1 (Q7)]/7 = 0.85

17

A entrevista à produtora Filmes do Tejo ocorreu no dia 25 de Maio de 2010, pelas 17:00 horas, nas instalações
da produtora, em Lisboa. Foi responsável pela resposta às questões de investigação Maria João Mayers, a quem
deixamos aqui o mais sincero agradecimento pela valiosa colaboração prestada.
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Inovação na Plataforma
Iniciando-se a análise da inovação da dimensão Plataforma pelo número de sequelas
produzidas, verifica-se que a FT não produziu, até ao momento, nenhuma sequela. Para o
justificar, foi esclarecido que, de forma geral, a produtora limita-se a desenvolver projectos
propostos pelos realizadores, sendo que, até à data, não foram apresentadas propostas para o
desenvolvimento de sequelas de filmes (Q1).
Procurando perceber se os filmes de maior sucesso foram conseguidos recorrendo à
plataforma tecnológica habitual (se existiram ou não necessidades especiais), foi apurado que
o sucesso alcançado pelos filmes da FT não se centra no sucesso comercial, salientando Maria
João Mayer que nunca produziu um sucesso de bilheteira. Este sucesso é, portanto,
maioritariamente reconhecido pela crítica (sucesso artístico), sendo que tais filmes foram
produzidos sem necessidades excepcionais de meios tecnológicos. Desta forma, deduz-se que
a plataforma tecnológica existente é suficiente e convenientemente capitalizada na produção
de filmes de sucesso. Nas palavras de Maria João Mayer, o sucesso do filme tem suporte nas
ideias, na forma de filmar, ocupando a tecnologia um segundo plano (Q2).
Surgindo as ideias, os processos e conceitos (especialmente de sucesso) como parte integrante
da plataforma na indústria do cinema, percebeu-se que, até à data, não têm sido utilizadas
ideias ou conceitos de sucesso anteriormente comprovado na produção de novas obras (Q3).
Índice Inovação na ‘Plataforma’=[0 (Q1)+ 1 (Q2)+ 0 (Q3)]/3 = 0.33

Inovação na Marca
Ao nível das actividades realizadas com o intuito específico de elevar a identidade e presença
da marca FT e dos seus filmes, é prática usual da produtora elaborar actividades de
comunicação tais como comunicados para a empresa, cartazes promocionais dos filmes,
trailers, bem como procurar possibilidades de entrevistas em jornais de renome internacional
ou nacional (Q1). No que se refere ao entendimento do posicionamento que a marca FT tem
no mercado, Maria João Mayer esclarece que a produtora trabalha de forma eficiente, sendo
disso prova os filmes produzidos pela FT. Contudo, não foi possível definir se a identidade da
marca permite ou não o posicionamento desejado.
“Isso não existe para Portugal, pode existir para o nosso pequeno mundo, dos cineastas, mas
para o país isso não existe ”

Assim, considera que o público português não está interessado no cinema nacional (Q2). Não
obstante Maria João Mayer não ter conseguido aferir precisamente o posicionamento da FT,
relativamente ao mercado nacional, dado o prestígio de alguns realizadores com quem a FT
trabalha, podemos assumir que a marca permite um bom posicionamento neste mercado.
Pensando sobre actividades futuras, a desenvolver no sentido de ser valorizada a identidade da
FT, Maria João Mayer considera que poderá haver a necessidade de uma actualização do site
institucional da produtora (Q3).
Índice Inovação na ‘Marca’ = [1 (Q1)+ 0.50 (Q2)+ 0.10 (Q.3)]/3 = 0.53

Índice Inovação ‘What’= Média (II_Ofertas (0.85), II_Plataforma (0.33), II_Marca (0.53)) = 0.57
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Inovação nos Clientes
Sobre a inovação na dimensão Clientes, constatou-se que a FT não recorre a qualquer tipo de
estudos de mercado. Maria João Mayer argumenta que o realizador, quando está a pensar o
filme, tem em mente um público específico “sabe que está a falar para alguém”; contudo,
não são realizados estudos de mercado no sentido de aferir gostos ou interesses de
determinado público.
“Não faço isso, acho que a maioria das produtoras não o fazem, fazem produtoras como a
Valentim de Carvalho, com o filme “Amália”, com a Aventura, agora produtoras do nosso
género não fazem isso ” (Q1) (Q2).

Relativamente aos mecanismos que permitem obter feedback sobre determinado filme, a FT
faz recurso ao ‘boca-a-boca’, à auscultação da crítica através dos diversos meios disponíveis,
bem como aos dados da bilheteira. Outros tipos de mecanismos ‘activos’ de auscultação de
feedback, como a criação de fórum sobre o filme, não são utilizados (Q3).
Ainda em relação ao público e à procura de explorar novos segmentos de mercado, verifica-se
não existir por parte da FT uma procura activa nesse sentido (Q4). A FT regularmente serve
um segmento de mercado definido como “um público mais maduro”, tendo consciência de
que este público é de certa forma minoritário, não sendo por isso de prever elevado sucesso de
bilheteira. Não obstante, são desenvolvidos esforços para contrariar essa tendência,
recorrendo a actividades de comunicação e marketing como mupis, outdoors, trailers, etc..
Sobre estas actividades de comunicação associadas à distribuição de um filme, tem existido a
procura de customizar a mensagem ou os meios, em função do público, sendo exemplo dessa
customização a procura em estar presente em jornais universitários, ou os trailers para a
televisão (prime time) e rádio, no sentido de criar “existência real do filme” (Q5).
Índice Inovação nos ‘Clientes’= [0 (Q1) + 0 (Q2) + 0.5 (Q3) + 0.25 (Q4) +1 (Q5)]/5= 0.35

Inovação na Experiência dos clientes
A aposta da FT quanto à forma de melhorar a interacção com o público centra-se em variadas
formas de comunicação. É usual, aquando da distribuição de um filme, a criação de um sítio
Web dedicado ao filme. O sítio institucional da FT, para o período em análise, não tem sofrido
alterações significativas (Q1). No que se refere à animação dos diversos pontos de
distribuição, considerando a sala de cinema como ponto de ‘consumo’ primordial, não é usual
a oferta de experiências extraordinárias (Q2).
Índice Inovação nas ‘Experiência dos clientes’=[0.5 (Q1)+ 0 (Q2)] / 2 = 0.25

Inovação nas Soluções
Apesar da produtora FT ter um público-alvo concreto - o público adulto, interessado em
cinema de autor/independente -, como é prática corrente da produtora trabalhar com vários
realizadores/autores, não se torna possível definir um nicho central específico que a produtora
tencione servir de forma contínua e melhorada. Argumenta Maria João Mayer que o que
existe é uma intencionalidade de servir a história e o trabalho do realizador. Apesar de tais
afirmações, recordando o que foi defendido na dimensão Clientes, na qual a produtora referia
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que o cinema produzido pela FT dirige-se a “um público mais maduro”, depreende-se existir,
ainda que de forma pouco consistente, um público central que a FT pretende servir.
“Existe uma intencionalidade em servir a história mas não propriamente em servir o
mercado.”(Q1)

Ofertas complementares possibilitadas aos clientes (e.g., oferta de ingressos para museus,
teatros, actividades relacionadas com o filme), que representam uma customização da oferta,
não foram ainda exploradas pela produtora (Q2).

Índice Inovação nas ‘Soluções’=[0.5 (Q1)+ 0 (Q2)]/2 = 0.25

Índice Inovação ‘Who’= Média (II_Clientes (0.35), II_Experiência dos clientes (0.25), II_Soluções (0.25)) =
0.28

Inovação nos Processos
Ao nível da análise da inovação nos Processos, constatou-se que a FT utiliza a tecnologia
digital em todas as fases de produção, tendo sido a curta-metragem “Arena” (2009) o último
filme rodado com câmaras de 35mm (película). Contudo, ao nível da distribuição, Maria João
Mayer não pôde esclarecer que plataformas digitais (Web), estão a ser exploradas, dado que
grande parte da distribuição não é realizada pela produtora (Q1).
No que diz respeito a alterações de processos que, de forma significativa, tenham contribuído
para uma optimização da performance da produção, mais uma vez o uso da tecnologia digital
na fase de rodagem é apontado como o mais importante contributo, ao permitir reduzir o
tempo de produção e o custo associados (Q2).
Ainda ao nível da dimensão Processos, como já foi referido, surge como importante forma de
inovação nas indústrias criativas, a anotação sistemática de processos que possam surgir
(muitas vezes de forma inesperada) nas diferentes fases de produção (Miles e Green, 2008).
Sobre esta questão, foi esclarecido que, apesar de não ser possível recordar uma situação
exemplo desta anotação, se um processo deste tipo é descoberto, tal é registado e utilizado na
resolução de problemas que possam ocorrer no futuro (Q3).
Índice Inovação nos ‘Processos’=[0.75 (Q1)+ 1 (Q2)+0.0 (Q.3)]/3 = 0.58

Inovação na Organização
Recordando que as inovações ao nível da Organização centram-se essencialmente nas
alterações quanto à forma, função ou âmbito da organização, seguindo a estrutura do
inquérito, inicia-se a análise das alterações administrativas, financeiras ou de comunicação
interna que a FT tenha observado nos últimos três anos.
Foi referido que existiram e existem a decorrer alterações na forma como são controlados
financeiramente os projectos, sendo objectivo de tais alterações optimizar o custo da
produção. Referiu ainda Maria João Mayer que, quando a FT se dedicava à produção de
conteúdos para publicidade, o lucro de tais produções servia para cobrir algum deslize
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financeiro que pudesse ocorrer na produção de cinema. Uma vez abandonada a publicidade, a
produtora deparou-se com problemas económicos, vendo-se obrigada a repensar o controlo
financeiro da produção do cinema (core da produção)
“É preciso ter muita atenção aos gastos em todas as fases de produção, e portanto isso passa,
por montagens financeiras mais interessantes”

Relativamente às comunicações internas não existiram alterações a assinalar, depreendendose que as mudanças administrativas implementadas deverão genericamente suportar a maior
necessidade de controlo financeiro com que a FT se depara (Q1).
Passando a descrever as alterações no âmbito das actividades da produtora, observou-se que
não existiram, nos últimos três anos, alterações significativas. Contudo, a FT tem
demonstrado ao longo do seu histórico grande flexibilidade em abraçar diferentes actividades
como a produção para televisão, publicidade ou a produção executiva, tendo desta forma
desenvolvido muita experiência a vários níveis. Assim, apesar de no período em análise não
terem existido alterações significativas, entende-se que a produtora é relativamente versátil a
este nível (Q2).
No que diz respeito aos recursos humanos, o activo mais importante numa organização como
a FT, apurou-se que, apesar de existir uma franca abertura por parte dos responsáveis da
produtora no sentido dos colaboradores contribuírem com as suas ideias, e de já terem sido
implementadas ideias de colaboradores, esta prática não é usual. Segundo Maria João Mayer
“As pessoas infelizmente limitam-se às funções gerais que desempenham. A condição de
trabalhador faz com que as pessoas deixem de ser criativas.” (Q3).
No que concerne ao pacote de regalias oferecido aos colaboradores, onde se inclui o valor
salarial, não existiram alterações a registar (Q4). Ainda sobre os colaboradores e eventuais
planos de formação disponibilizados, é usual serem oferecidos planos de formação,
especialmente sob a forma de workshops nas várias áreas. Não obstante a oferta deste tipo de
formação, Maria João Mayer adiantou: “até à data não sinto que as pessoas tirem proveito
destas formações.” (Q5).
Relativamente a uma estratégia de crescimento da FT, a produtora Maria João Mayer, salienta
que pretende continuar a fazer bons filmes, adoptando uma estratégia de melhoria contínua,
salientando que no futuro pretende comunicar melhor os filmes que faz (Q6).

Índice Inovação na ‘Organização’=[0.75 (Q1)+ 0.25 (Q2) + 0.75 (Q.3) +0 (Q.4) +0.75 (Q.5) + 1 (Q.6)] / 6 = 0.58

Inovação no Valor obtido
Estruturando-se as inovações na dimensão Valor obtido na procura e exploração de novas
formas e modelos de obtenção de lucro, foi esclarecido que, para o período em análise (20062009), a produtora FT tem estabelecido contratos com televisões estrangeiras, tendo existido
uma maior dinâmica sobretudo com a Espanha, a França e o Brasil. A exploração de outro
tipo de plataformas não foi mencionada, tendo sido argumentado que “o cinema Português
interessa a muito pouca gente.” (Q1).
Relativamente à criação de vínculos com distribuidores e ou fornecedores mais importantes
de forma a serem conseguidas vantagens, nomeadamente ao nível do lucro e do custo, não
têm sido registadas alterações significativas. Apesar de não existirem programas de
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fidelização, os parceiros de distribuição têm sido mantidos inalterados, estando a FT
actualmente a trabalhar com três parceiros de distribuição. Ainda a este nível foram
recentemente criados protocolos com vendedores/distribuidores internacionais, procurando-se
alargar o espectro da distribuição em mercados como a Bélgica ou a França. (Q2).
Índice Inovação no ‘Valor obtido’ = [0.75 (Q1)+ 0.50 (Q2)]/2 = 0.63

Índice Inovação ‘How’= Média (II_Processos (0.58), II_Organização (0.58), II_Valor obtido (0.63)) = 0.60

Inovação na Presença
Considera-se a inovação na Presença/promoção como as actividades que promovam a
exploração de novos canais de distribuição.
Em relação a diferentes formas de distribuição, apesar de não ser especificado de que forma
são exploradas as mais recentes plataformas Web (maioritariamente a distribuição é levada a
cabo por distribuidoras externas), a FT tem investido, como já foi referido, na criação de
novos canais, principalmente a nível internacional. De forma mais específica, foram
estabelecidos contratos com canais de televisão em Espanha, França e Brasil, depreendendose, face à dimensão de tais mercados, que os clientes possam ter um impacto muito
significativo na presença e promoção dos filmes e da FT (Q1).
Quanto a formas alternativas de promoção da importância na indústria cinematográfica, de
que são exemplo os mais importantes festivais de cinema, a FT tem estado presente nos
mesmos, em concreto nos festivais de Roterdão, Berlim, Veneza e Cannes (Q2).
Índice Inovação na ‘Promoção’ = [1 (Q1) + 1 (Q2)] / 2 = 1

Inovação no Networking
No âmbito das inovações no Networking as co-produções surgem como um dos elementos
mais importante na indústria cinematográfica (Morawetz et al., 2007). Assim, averiguou-se
que inovações têm sido implementadas pela FT a este nível, contabilizando-se o número de
co-produções desenvolvidas e ainda a motivação para este tipo de parcerias. Maria João
Mayer argumentou que, trabalhando a FT geralmente com realizadores jovens, tal não facilita
este tipo de parcerias, mas “mesmo assim foram estabelecidos bons contactos”, sendo
pontualmente desenvolvidos projectos em parceria com Espanha, França ou Brasil, tendo sido
estabelecidos novos contactos nestes países (Q1). Para o período em análise (2006-2009) a FT
produziu quatro filmes em co-produção internacional (três longas-metragens de ficção e um
documentário) (Q2).
Relativamente às motivações que proporcionam as co-produções, estas são desenvolvidas
maioritariamente na procura de apoios financeiros, existindo, contudo, um interesse em
capitalizar vantagens artísticas e expandir a visibilidade do filme.
“Apoios financeiros, sempre em primeiro lugar, também as parte artística ou técnica (actores,
directores de fotografia) e, por fim, a maior visibilidade. Mais interessante do que produzir só
com Portugal, o mercado é muito limitado em Portugal” (Q3).

Quanto a actividades de comunicações externas que tivessem como intenção melhorar a
interacção entre diversos parceiros, não existiram alterações significativas a assinalar (Q4).
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Índice Inovação no ‘Networking’ = [1 (Q1) + 0.75 (Q2) + 1 (Q.3) + 0 (Q.4)] / 4 = 0.69

Inovação na Cadeia de valor
A inovação ao nível da Cadeia de valor envolve a optimização das actividades que permitam
controlar o custo e promover a produção de valor (e.g., actividades que facilitem a
transmissão da informação na cadeia de valor).
No que concerne à introdução de actividades que promovam e facilitem a comunicação entre
os vários elementos da cadeia, verificou-se não terem sido, a este nível, implementadas
alterações a assinalar (Q1).
Relativamente à exploração de tecnologia que permita a optimização da performance e, com
isso, promova valor, sublinha-se a introdução dos vários tipos de câmaras digitais utilizados
pela FT, como a HDcam, Hdv e a RED, tendo sido abandonado o uso de câmaras de 35mm
(Q2).
Ao nível da procura de novos parceiros de distribuição de forma a ser potenciado o lucro,
constatou-se que, de forma geral, é mantido o contacto com três distribuidores, mas que existe
a flexibilidade de escolher o distribuidor em função do projecto. A força da distribuição foi
recentemente expandida através de distribuidores internacionais locais em mercados como a
Bélgica ou a França (Q3).
Sobre os fornecedores de serviços, a FT apresenta uma atitude activa na procura do
fornecedor que ofereça os custos mais baixos:
“Estou sempre atenta um pouco a tudo, desde as duplicações de DVD, quando alugo a câmara
para um filme, hotéis onde a equipa de rodagem necessita de ficar, quando é preciso serviços
de laboratório…” (Q4)

Passando às novas formas de financiamento adoptadas nos últimos três anos pela produtora,
percebeu-se que o financiamento centra-se nos apoios do ICA (ICA e RTP). Num segundo
plano surgem outras formas de financiamento que têm sido exploradas como o FICA, coproduções internacionais, bem como apoios consideráveis por parte da fundação Calouste de
Gulbenkian. Pontualmente, surgem apoios de distribuidores, de câmaras municipais, do CCB,
apresentando-se, contudo, este tipo de financiamento muito residual: “São investimentos sem
expressão.” (Q5).
Quanto ao entendimento da posição da produtora FT face à concorrência, esclareceu-se que
apesar de existir concorrência, o número de produtoras que trabalham a ficção e o
documentário (longa-metragem) é muito reduzido, o que, em certa medida, induz alguma
negligência a este nível. Segundo Maria João Mayer, cada um dos concorrentes trabalha no
desenvolvimento dos seus projectos, mas o facto de serem (apenas) seis ou sete produtores a
trabalharem de forma efectiva (apesar do número muito superior de produtoras inscritas no
ICA) faz com que não exista uma necessidade de conhecimento tradicional da concorrência
como existe noutras indústrias (Q6).
Por último, procurando perceber se a produtora pretende assumir-se líder num determinado
nicho de mercado, apurou-se que a FT está, de facto, preocupada em fazer filmes de qualidade
(“pretendo fazer filmes bons, e comunicar os filmes melhor do que o que o faço”), não tendo,
contudo, a ambição de se apresentar como líder no mercado. Maria João Mayer argumenta
que pretende continuar a trabalhar bem, no sentido de merecer os apoios do Estado, mas que a
sua posição face à concorrência é, de certa forma, irrelevante:
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”Ser líder não me faz ganhar mais dinheiro, se ganhasse valeria a pena ser líder”.

Este argumento obriga a reflectir sobre o contexto em que o cinema nacional se apresenta,
onde não existe um mercado que o sustente, parecendo ser o recurso aos apoios
governamentais a única forma de financiamento (Q7).
Índice Inovação na ‘Cadeia de valor’ = [0 (Q1)+ 1 (Q2) + 0.75 (Q.3) + 1 (Q.4) + 0.5 (Q.5) + 0 (Q.6) + 0 (Q.7)]/7
= 0.46

Índice Inovação ‘Where’= Média (II_Promoção (1.0), II_Networking (0.69), II_Cadeia de valor (0.46))
=0.71

Índice Inovação Global= Média (II_What (0.57), II_How (0.60), II_Who (0.28), II_Where (0.71) ) = 0.54

Quadro 7: Resumo do desempenho inovador da – Filmes do Tejo: valores dos índices de inovação
‘Oferta’

0.85

‘Plataforma’

0.33

‘Marca’

0.53

‘Clientes’

0.35

‘Experiência dos Clientes’

0.25

‘Soluções’

0.25

‘Processos’

0.58

‘Organização’

0.58

‘Valor Obtido’

0.63

‘Promoção’

1.00

‘Networking’

0.69

‘Cadeia de valor’

0.46

‘What’: 0.57

‘Who’: 0.28

Índice Inovação
Global: 0.54
‘How’: 0.60

‘Where’: 0.71

Da análise do Quadro 7, afere-se que a FT apresenta valores relativamente
elevados/favoráveis em três dos conjuntos, What (0.57), How (0.60), Where (0.71), sendo o
valor global de inovação (0.54) prejudicado de forma considerável pelo conjunto Who (0.28).
De forma mais específica, iniciando a análise de forma descendente sob o ponto de vista da
performance de inovação, surge o conjunto Where (Promoção, Networking, Cadeia de valor)
com um valor de inovação francamente positivo (0.71). Neste destacam-se a inovação na
Promoção (1.0), que revela a atitude inovadora da FT quanto à presença dos filmes e da
imagem da produtora, ao procurar e estar presente nos mais importantes festivais de cinema.
O valor também bastante favorável registado na dimensão Networking (0.69) reflecte a
exploração de possibilidades de co-produção por parte da produtora, que se encontra
devidamente sensibilizada para a importância deste tipo de produções. No que se refere à
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dimensão Cadeia de valor, esta é ligeiramente negativa (0.46), onde se salienta como
principal factor penalizador a atitude demonstrada pela produtora face à concorrência, para
além da reduzida inovação quanto a formas alternativas de financiamento, sendo tal
justificado por parte da produtora pelo contexto/mercado onde a organização se insere.
Também com um comportamento favorável emerge o conjunto How (Processos,
Organização, Valor obtido), que, de forma genérica, evidencia um comportamento inovador
quanto à forma como são produzidos os filmes, como estes são distribuídos, bem como
quanto às opções de gestão tomadas ao nível da organização. De forma mais particular, a
dimensão Processos surge com um valor de 0.58 o que traduz uma inovação moderada quanto
à introdução de processos inovadores nas diferentes fases de produção e comercialização dos
filmes. Como por diversas vezes referido, a tecnologia digital e as novas plataformas
tecnológicas surgem nas fases de produção e distribuição como um importante vector de
inovação, sendo que a FT tem explorado de forma positiva tais tecnologias, especialmente na
fase de produção. A dimensão Valor obtido regista um valor mais positivo (0.63), o que
traduz os esforços levados a cabo pela FT na exploração de novos canais de obtenção de
lucro. A inovação na Organização é representada com um valor mediano (0.58).
Ainda de forma positiva (0.57) surge o conjunto What (Ofertas, Plataforma, Marca), com .
um comportamento muito positivo na dimensão Ofertas, que regista o valor de 0.85. Surge
depois neste grupo a dimensão Marca (0.53) que reflecte alguma negligência na atitude da FT
quanto à promoção e entendimento do posicionamento da marca (FT) no mercado. Passando a
analisar a dimensão Plataforma, percebeu-se que as obras de maior sucesso foram
conseguidas através da plataforma usual (tecnológica, artística) sendo esta devidamente
capitalizada. Não obstante, não têm sido aproveitados processos de comprovado sucesso, ou a
potencialidade das sequelas dos filmes, apresentando esta dimensão o valor de 0.33.
Em oposição aos três conjuntos analisados, surge o conjunto Who (Clientes, Experiências dos
clientes, Soluções) com um comportamento bastante negativo (0.28). Este conjunto, de forma
genérica, associa a análise da inovação ao entendimento dos interesses e necessidades dos
clientes, bem como à disponibilização de ofertas costumizadas que, no caso do cinema, pode
contemplar a exploração de segmentos ou nichos de mercado. Analisando a dimensão
Clientes (0.35) percebeu-se que não são aplicadas ferramentas de estudo de mercado no
sentido de perceber as necessidades ou interesses do público. Quanto às formas de obtenção
de feedback, a FT recorre aos instrumentos tradicionais, não existindo, contudo, uma atitude
inovadora na exploração de novas formas, de que são exemplo os fóruns de discussão. A
dimensão Experiência dos clientes apresenta o valor de 0.25, traduzindo as reduzidas
actividades organizadas a este nível. Com o mesmo valor (0.25) surge a dimensão Soluções,
reflectindo a reduzida disponibilização de ofertas customizadas.
Portanto, o conjunto Who reflecte as reduzidas actividades desenvolvidas pela FT no sentido
de entender as necessidades dos clientes, elemento fundamental na cadeia de valor de
qualquer organização, prejudicando de forma muito significativa o índice de inovação global
da produtora.
4.5

OSEAF, Filmógrafo e Filmes do Tejo: sistematização dos estudos de caso

A aplicação do Innovation radar como instrumento de suporte para investigar o potencial de
inovação na indústria cinematográfica Portuguesa permitiu retratar três empresas que foram
seleccionadas a partir dos critérios descritos.
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No Quadro 8 apresenta-se uma sistematização do desempenho inovador das três empresas. Os
estudos de caso das três produtoras nacionais para a ficção (OSEAF), documental e ficção
(Filmes do Tejo) e animação (Filmográfo). A análise comparada mostra que, apesar das
inerentes diferenças estruturais face ao género de cinema produzido, existe um padrão de
inovação nestas empresas.
Quadro 8: Síntese global do desempenho inovador das empresas em análise.
OSEAF

Filmógrafo

Filmes do Tejo

(Ficção)

(Animação)

(Ficção e documental)

‘Oferta’

0.64

0.64

0.85

‘Plataforma’

0.33

0.50

0.33

‘Marca’

0.33

0.50

0.53

‘What’

0.43

0.54

0.57

‘Clientes’

0.15

0.30

0.35

‘Experiência dos Clientes’

0.50

0.50

0.25

‘Soluções’

0.00

0.38

0.25

‘Who’

0.22

0.40

0.28

‘Processos’

0.50

0.91

0.58

‘Organização’

0.54

0.58

0.58

‘Valor Obtido’

1.00

0.00

0.63

‘How’

0.68

0.50

0.60

‘Promoção’

0.88

0.50

1.00

‘Networking’

0.75

0.19

0.69

‘Cadeia de valor’

0.39

0.35

0.46

‘Where’

0.67

0.35

0.71

Índice Inovação Global

0.50

0.45

0.54

Analisando o desempenho de inovação global das três produtoras analisadas, verifica-se que
este é caracterizado por um desempenho relativamente fraco, muito longe do valor máximo
do índice global de inovação (1). Apesar de especializadas em géneros diferentes, é
importante destacar que o desempenho de inovação não é muito distinto, com a FT e a
OSAEF a apresentar o valor mais elevado, em torno dos 0.50, e ficando a Filmógrafo
relativamente próxima mas aquém desta fasquia, com 0.45.
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Figura 2: Desempenho ao nível das dimensões de inovação
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Conforme se pode observar na Figura 2, na dimensão What, à semelhança do indicador global
de inovação, os valores obtidos revelam um fraco desempenho, mais acentuado no caso da
produtora OSEAF que apresenta um valor de 0.43, apresentando a Filmógrafo e a FT um
desempenho mediano (0.54 e 0.57 respectivamente). A dimensão How, relacionando-se com a
inovação nos processos, apresenta-se relativamente mais favorável para a OSEAF (0.68) e FT
(0.60). Esta última produtora apresenta um comportamento de destaque na dimensão Where,
que se relaciona com a promoção, atingindo os 0.71, à frente da OSEAF (0.67), em claro
contraste com a Filmógrafo que atinge nesta dimensão um desempenho muito fraco (0.35).
Por último, a dimensão Who (associada ao entendimento do público) é, entre as diversas
dimensões aquela onde as produtoras em análise apresentam o mais baixo desempenho:
OSEAF regista 0.22, seguindo-se de perto a FT, com 0.28, e relativamente melhor mas ainda
assim revelando uma enorme fraqueza, a Filmógrafo com 0.40, o que reflecte o fraco
conhecimento das produtoras sobre os respectivos segmentos alvo.
No conjunto What destaca-se, com desempenho positivo, a dimensão Ofertas, que reflecte a
inovação ao nível dos produtos (filmes e derivados destes) ao dispor dos clientes. O
desempenho nesta dimensão é liderado pela FT (0.85) seguindo-se, com valor idêntico (0.64),
a OSEAF e a Filmógrafo. Estas duas últimas produtoras são ‘penalizadas’ nesta dimensão
pela escassa disponibilização de produtos derivados dos filmes, como por exemplo o DVD.
Quanto à dimensão Plataforma, a Filmógrafo é a única produtora a registar um valor mediano
(0.50), em virtude da exploração que tem feito de sequelas de filmes. Sem terem explorado
este tipo de produção surgem a FT e a OSEAF com igual registo (0.33). Apesar deste
desempenho, a plataforma tecnológica e humana tem sido devidamente capitalizada em todas
as produtoras, sendo a Filmógrafo a que regista com maior frequência alterações ao nível
tecnológico, justificado pelas necessidades da produção em animação. Por último, fazendo
parte ainda do conjunto What, surge a dimensão Marca, sendo que não foi identificado um
papel activo na promoção da marca em qualquer das três produtoras, existindo mesmo um
desconhecimento por parte das mesmas quanto ao seu posicionamento no mercado. Não
obstante, tanto a Filmógrafo (0.50) como a OSEAF (0.33), consideraram que a imagem da
marca permite o posicionamento que entendem como necessário. A FT obteve o valor mais
positivo (0.57), fruto das actividades desenvolvidas com impacto positivo na construção da
marca FT tais como cartazes promocionais dos filmes, trailers, promoção de entrevistas em
jornais de renome internacional ou nacional, etc.
Analisando o conjunto How, na dimensão Processos, a Filmógrafo obtém o melhor
desempenho (0.91), o que reflecte o uso de tecnologia digital (e.g., software de
modelação/animação) quer na animação, quer na rodagem de filmes de imagem real que esta
produtora tem vindo a explorar desde 2007. A este nível a FT (0.58) demonstrou um
comportamento igualmente positivo, tendo adoptado a tecnologia digital na fase de produção.
Por último surge a OSEAF (0.50), que manifesta reticências quanto à adopção desta
tecnologia, mas que explora melhor as novas tecnologias na fase de distribuição. Ao nível da
anotação e capitalização de processos de sucesso comprovado que possam surgir de forma
inesperada nas diversas fases de produção, também aqui foi a Filmógrafo a registar o melhor
comportamento. Na dimensão Valor obtido destaca-se a avaliação máxima da produtora
OSEAF (1.0). Ao explorar convenientemente as novas formas de distribuição (e.g.,
plataformas digitais, tecnologia Web) a OSEAF acaba por explorar novas formas de obtenção
de valor. Com um comportamento ainda positivo surge a FT (0.63), sendo que o desempenho
da Filmógrafo é aqui bastante fraco, o que se justifica principalmente pela forma de
distribuição adoptada, assente exclusivamente na participação em festivais de cinema.
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Agregada ao conjunto How surge ainda a inovação ao nível da Organização. Nesta dimensão
as três produtoras apresentam um comportamento (mediano) muito semelhante, de onde se
salientam as alterações efectuadas com o intuito de um maior controlo financeiro dos
projectos por parte da FT (0.58) e da OSEAF (0.54). Na Filmógrafo (0.58) destaca-se a
adopção do cinema de “imagem real” como pilar da estratégia de crescimento da produtora.
Ao nível do terceiro conjunto - Where -, na dimensão Promoção, são visíveis níveis de
inovação elevados na OSEAF (0.88) e na FT, atingindo esta última o valor máximo (1.0). Tal
reflecte, para esta última produtora, a eficiente exploração de novas plataformas de promoção,
bem como da presença nos mais importantes festivais de cinema. Em relação à presença em
festivais, a Filmógrafo (0.50) apresenta um comportamento igualmente positivo, não
explorando contudo formas alternativas de presença. Ao nível do Networking regista-se uma
atitude positiva face à inovação para a OSEAF (0.75) e para a FT (0.69), que exploram as coproduções, mostrando grande sensibilidade para a importância deste tipo de produções, dadas
oportunidades financeiras e de expansão de mercado (internacionalização). A produtora
Filmógrafo não tem explorado esta via contabilizando na nova gerência (desde 2005) apenas
uma co-produção, registando por isso uma avaliação muito baixa (0.19). Relativamente à
Cadeia de valor foi apurado que a estrutura de financiamento base para as três produtoras
permanece ancorada nos apoios do ICA e da RTP. Esta situação é justificada pelas produtoras
pelo facto do mercado existente não sustentar a produção de cinema. Salienta-se ainda que,
tendo sido detectado um comportamento activo na procura de financiamento alternativo nas
três produtoras, os responsáveis das mesmas apontam, de forma consensual, que estas fontes
são residuais e sem expressão. As possibilidades de co-produção, como já mencionado, têm
também sido exploradas no sentido de serem captadas oportunidades de financiamento. Sobre
o conhecimento da concorrência e do posicionamento no mercado, apenas a Filmógrafo
afirmou ambicionar ser líder. Em geral, as três produtoras afirmaram ter um comportamento
negligente face à concorrência, sendo tal justificado pelo muito reduzido número de empresas
a actuar e pela reduzida dimensão de mercado que, como argumentou Maria João Mayer, não
permite que a liderança se traduza em vantagens para a produtora.
Quanto às dimensões do último conjunto de inovação - Who -, associadas à inovação no
entendimento e satisfação das necessidades dos clientes, nas melhorias na interacção com o
público e na oferta customizada de soluções, regista-se o comportamento mais negativo em
todas as produtoras analisadas, o que afecta significativamente a performance global. Desta
forma, a dimensão Clientes surge em todas as produtoras com avaliação muito baixa, sendo a
FT a apresentar o valor menos mau (0.35), seguindo-se a Filmógrafo (0.30) e a OSEAF
(0.15). Tais desempenhos reflectem a não realização de qualquer tipo de estudos sobre o
mercado e sobre os interesses dos públicos, bem como a indefinição quanto aos segmentos de
mercado a servir. Este comportamento reflecte-se igualmente no baixo desempenho da
dimensão Experiências dos clientes, com a FT a registar o pior registo (0.15), seguindo-se,
com resultados relativamente melhores, a OSEAF e a Filmógrafo com igual avaliação (0.50).
A customização de Soluções revela também desempenhos fracos, com a OSEAF a registar o
valor mínimo (0), seguindo-se a FT com 0.25 e a Filmógrafo com 0.38. Este conjunto, como
já referido, afecta negativamente o desempenho global das três produtoras, representando
simultaneamente um obstáculo na definição de uma estratégia com reflexos na cadeia de
valor.
No conjunto das três produtoras em estudo, a Filmógrafo apresenta o comportamento global
mais baixo (0.45). Este posicionamento mais fraco reflecte as fragilidades que esta produtora
apresenta no conjunto Where, particularmente nas dimensões Networking e Promoção, onde
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as demais produtoras apresentam um comportamento favorável. Não obstante, todas a
produtoras apresentam um comportamento negativo no conjunto Who. A Filmógrafo não está
a explorar as co-produções como formas importantes quer de financiamento alternativo, quer
de expansão do mercado. Ainda, a opção pela participação em festivais de cinema como
forma exclusiva de distribuição dos filmes produzidos representa igualmente uma importante
limitação.
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5

Conclusão

O conceito de criatividade é frequentemente confundido com o conceito de inovação. Não
obstante a criatividade surgir como ingrediente chave para a inovação não é sinónimo da
inovação.
Dadas as particularidades inerentes às indústrias criativas, os modelos tradicionais de
mensuração de inovação apresentam-se, em regra, desadequados. Constatou-se assim a
necessidade de encontrar um enquadramento teórico e empírico que permitisse dar resposta à
questão de investigação da presente dissertação: Serão as indústrias criativas inovadoras?
Como objecto de estudo foi escolhido o caso da indústria cinematográfica Portuguesa.
Através da adaptação das potencialidades de medição de inovação do Innovation radar
(Sawhney et al., 2006) ao caso específico do cinema, analisámos três estudos de casos
baseados em produtoras de diferentes géneros. Da análise dos resultados obtidos, conclui-se
que as organizações estudadas não revelam um comportamento inovador. A análise dos
índices globais evidencia que as três empresas analisadas são fracamente inovadoras,
apresentando várias das dimensões de inovação propostas um desempenho muito pobre.
De facto, uma reflexão sobre as especificidades da indústria cinematográfica e sobre as
principais fontes de inovação, permite detectar falhas importantes ao nível da inovação por
parte das produtoras, nomeadamente as relacionadas com o entendimento das necessidades e
interesses dos clientes e a visão destes como importante fonte de inovação no cinema
(Eliashberg et al., 2006; Vladica e Davis. 2008). A indefinição quanto ao público e segmentos
a servir prejudicam ou mesmo impossibilitam a construção de uma mensagem
comunicação/marketing eficaz dos filmes produzidos (Henning-Thurau et al., 2001).
A adopção da tecnologia digital nas diferentes fases da cadeia de valor de produção de um
filme, bem como a utilização das novas plataformas de distribuição surgem como uma fonte
fundamental de inovação no cinema (Eliashberg et al., 2006; Vladica e Davis 2008). Esta
adopção ao nível do cinema nacional, que se afirma como cinema independente/autor
caracterizado por produções de baixo orçamento e fontes financeiras limitadas, torna-se ainda
mais pertinente. Aeste nível detectou-se existirem já comportamentos positivos nas
produtoras analisadas, não sendo, contudo, ainda plenamente explorado o potencial das novas
tecnologias/plataformas em qualquer uma destas empresas. De forma mais específica, a
produtora OSEAF é a organização que melhor explora as novas plataformas digitais de
distribuição. As produtoras FT e Filmógrafo exploram já a tecnologia digital na fase de
rodagem (produção), não sendo ainda devidamente exploradas as novas plataformas de
distribuição e de presença.
Relativamente à procura de novas fontes de financiamento, a estrutura de financiamento
continua ancorada nos apoios estatais (ICA/ RTP), ficando a sobrevivência das produtoras
dependente deste apoio. Não obstante, existem alguns esforços por parte das produtoras na
procura de fontes alternativas de financiamento. Neste contexto, surge como forma
alternativa, não só de financiamento mas também de ampliação do espaço de exibição, a
internacionalização com co-produções internacionais. Verificou-se que estas possibilidades
estão a ser exploradas pela OSEAF e FT. A Filmógrafo não tem explorado esta forma de
produção justificando esta lacuna com o facto da produção de curtas-metragens não ser
contemplada pelo fundo de apoio da Eurimages. A não exploração das co-produções, bem
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como a limitada forma de distribuição penaliza de forma marcada o desempenho desta
produtora.
Reflectindo um pouco sobre a validade do Innovation radar como instrumento de estudo da
inovação em organizações criativas, concluímos que, em face das particularidades destas
indústrias, as possibilidades de monitorização da inovação oferecidas por este enquadramento
são assinaláveis. Efectivamente, foi possível dar resposta à questão de investigação
percebendo que a indústria criativa em análise - a indústria cinematográfica Portuguesa- não é
necessariamente inovadora. A monitorização da inovação nesta indústria permitiu entender
não só qual o nível de inovação destas empresas, mas também qual a atitude das mesmas face
à inovação. Estes novos entendimentos abrem caminho a várias questões de investigação,
relacionadas com as limitações que o presente estudo acaba por apresentar.
Uma das questões que emerge como bastante pertinente para futura investigação tem que ver
com uma das principais fraquezas reveladas pelo presente estudo. Como promover a inovação
na indústria cinematográfica portuguesa ao nível do posicionamento e estratégia de
crescimento eficaz no âmbito dos interesses e gostos do público. Percebeu-se que a indústria
cinematográfica nacional, negligencia o entendimento e estudo do público, mas não foram
ainda encontradas respostas sobre os mecanismos e estudos que possam servir tanto os
interesses do mercado, como as necessidades dos realizadores, produtores e do próprio
cinema enquanto forma de arte e cultura. O estudo do binómio arte/comércio sob o ponto de
vista do entendimento do público e necessidades do cinema deve ocupar um lugar de destaque
em estudos futuros sobre inovação na indústria cinematográfica, necessidade reforçada pela
existência de escassa investigação científica neste domínio.
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ANEXO A: Detalhe do inquérito às empresas e relação com a questão de investigação

Ofertas segundo Sawhney et al. (2006) refere-se aos produtos e serviços da empresa, sendo
que as inovações nesta variável requerem a criação de novos produtos e serviços que se
apresentem como valor para o cliente. Directamente relacionados com o produto, surgem as
variáveis identificadas no estudo Hidden innovation (Green e Miles, 2008), assinaladas no
Quadro 2 da Subsecção 2.4 como “(9) Conteúdo do produto” e “(11) Formato do produto".
Recorde-se que os autores enfatizam nestes pontos que as inovações em produtos e/ou
conteúdos dos produtos de indústrias criativas devem considerar não só novos produtos mas
também alterações de produtos existentes. Ainda sobre as Ofertas, Handke (2007) defende
que o número de obras produzidas e/ou comercializadas constitui um indicador de inovação
pertinente e importante neste tipo de indústria.
Assim, tendo em conta os contributos acima enunciados, estão associadas ao inquérito as
seguintes questões:
1. Qual o número de filmes produzidos nos últimos 3 anos (2006-2009)?
2. Qual o número de filmes comercializados/distribuídos nos últimos 3 anos (2006-2009)?
3. Foram criados filmes em novos géneros? O que motiva à criação de novos géneros? Exploração de
um novo nicho de mercado? A capitalização de recursos humanos? A capitalização de tecnologia e
meios existentes? Outro?
4. Nos últimos três anos, considerando o mercado nacional, foram produzidos filmes que tenham
redefinido um determinado género?
5. Foram produzidos filmes que se tenham tornado referências no mercado nacional ou internacional?
6. Têm sido criados novos produtos, tendo como base um filme existente? (Distribuição em DVD,
versão coleccionador, merchandising ou outros?)
7. São produzidos e disponibilizados conteúdos alternativos ou complementares? (Considerando a
distribuição em DVD, e.g., Making of, entrevistas com realizadores entre outros).
Índice Inovação na ‘Oferta’= [1 (se Q1.#/ano >x)+ 1 (se Q2.#/ano >x)+1(se sim à Q.3) +1(se sim à Q.4) +1(se
sim à Q.5) +1(se sim à Q.6) +1(se sim à Q.7)]/718

Quanto à variável Plataforma, esta é definida, segundo o Innovation radar, como o conjunto
de componentes, formas de montagem ou tecnologias, que sirvam de blocos de base na
construção de produtos ou serviços. Desta forma, inovações a este nível consistem na
exploração de tais plataformas (blocos modulares); na criação de produtos ou serviços
derivados de forma mais rápida e rentável do que quando comparado com a produção de um
produto ou serviço de raiz. Tentando analisar a inovação a este nível, são colocadas as
seguintes questões:
1. Foram produzidas sequelas de filmes? Quantas sequelas?

18

É importante referir que os valores a atribuir a cada questão se podem encontrar no intervalo [0;1],
dependendo do grau de observância empiricamente constatado.
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2. Como têm sido explorados os recursos tecnológicos existentes (plataforma tecnológica)? Com a
tecnologia e recursos existentes têm sido criados filmes novos e inovadores? (Esta inovação pode
ser de estética, de género, entre outros).
3. Foram aplicados em novos filmes fontes de sucesso identificados em produções anteriores?
Processos de base técnicos ou artísticos anteriormente identificados como fontes de sucesso ou de
optimização (de tempo e /ou custo) têm sido capitalizados em novas produções?
Índice Inovação na ‘Plataforma’=[1 (se sim Q1)+ 1 (se sim Q2)+1(se sim à Q.3)]/3

Como terceira variável de inovação surge a dimensão Marca. Sendo a Marca o conjunto de
símbolos, palavras e marcas através das quais a organização interage/comunica com os
clientes, as inovações a este nível contemplam formas criativas de extensão e alavancagem da
marca empreendidas pela empresa. Assim, são apresentadas as questões:
1. Nos últimos 3 anos (2006-2009) que tipo de actividades (actividades de comunicação, marketing
etc.) têm sido desenvolvidas com o intuito específico de melhorar a marca da
produtora/distribuidora?
2. Existe necessidade de melhorar a identidade da marca no sentido de esta conferir maior valor aos
filmes produzidos? Que actividades existem em vista para alcançar tal melhoria?
3. A identidade e presença actual da marca permitem o posicionamento desejado?
Índice Inovação na ‘Marca’=[1 (se foram desenvolvidas actividades Q1)+ 1 (se sim Q2)+1(se sim à Q.3)]/3

As dimensões acima identificadas – Ofertas, Plataforma e Marca – estão associadas à questão
“What?” do Innovation radar.
Índice Inovação ‘What’= Média (II_Ofertas, II_Plataforma, II_Marca)

Ancoradas na questão “Who?” surgem as dimensões Clientes, Experiência dos clientes e
Soluções.
A variável Clientes, em consonância com o defendido pelos autores do Innovation radar,
abrange os indivíduos ou organizações que usam ou consomem os produtos e/ou serviços da
organização, na procura de satisfazerem uma necessidade. As inovações a este nível
compreendem a descoberta de novos segmentos de mercado, desconhecidos ou ainda não
servidos. Para esta dimensão estruturam-se as seguintes questões:
1. Que actividades/investimentos são realizadas no sentido de entender os interesses do público?
2. Que tipos de estudos de mercado são levados a cabo e com que frequência?
3. Que mecanismos são usados para avaliar o feedback por parte dos consumidores/clientes. No
período 2006-2009 que novos mecanismos foram introduzidos? [e.g., estudos quantitativos e
qualitativos, auscultação da crítica, criação de sites, fórum de discussão].
4. Têm sido explorados através de novos filmes, novos segmentos de mercado de forma intencional
tendo em vista servir um novo segmento de mercado identificado?
5. Aquando da promoção e distribuição do filme, é tido em consideração o segmento de mercado a
que o filme se destina? (Inclusive a nível local?)
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Índice inovação nos ‘Clientes’=[1 (se tem actividades na Q1)+ 1 (se existem estudos Q2)+1(se existem
mecanismos Q.3) +1(se sim à Q.4) +1(se sim à Q.5)]/5

Também no âmbito das necessidades dos clientes surge a dimensão Experiência dos clientes.
Esta dimensão compreende tudo aquilo que o cliente vê, ouve e sente aquando da interacção
com a empresa, em todos os momentos do contacto. A inovação a este nível exige repensar e
redesenhar a interface entre a organização e o cliente. Procurando-se avaliar as inovações
ocorridas a este nível, colocam-se as seguintes questões:
1. Nos últimos 3 anos (2006-2009), quais foram as actividades efectuadas com o intuito de melhorar o
contacto com o cliente público? (e.g. reestruturação do site da produtora, criação de site Web
aquando da promoção de um novo filme? Outros?)
2. Tendo como intuito melhorar o contacto com o cliente, nos últimos 3 anos (2006-2009), que novas
experiências foram a estes possibilitadas? (e.g., animações do ponto de venda (cinema), ofertas de
brindes, promoções.)
Índice inovação nos ‘Experiência dos clientes’=[1 (se fizeram actividades na Q1)+ 1 (se existem novas exp
Q2)]/2

Ainda relacionada com os clientes surge a dimensão Soluções. Entendendo-se esta dimensão
como uma combinação customizada e integrada de produtos, serviços e informações que se
apresentem com a intenção de resolver um problema/necessidade, as inovações a este nível
advêm da criação de valor para o cliente através da ampliação e do aprofundamento da
integração dos diferentes elementos. As questões colocadas foram as seguintes:
1. Existe um nicho de mercado central que a produtora procura servir de forma continuamente
melhorada? Qual é esse nicho? Que filmes são considerados exemplos dessa melhoria? Neste
segmento a produtora é ou pretende ser líder de mercado?
2. Aquando da distribuição do filme em formato diferente do da sala de cinema (e.g., dvd), têm sido
criadas ofertas complementares (e.g., oferta de t-shirt, oferta de ingressos para museus, teatros,
actividades relacionadas com o filme?)
Índice inovação nos ‘Soluções’=[1 (se existem melhorias Q1)+ 1 (se existem novas ofertas Q2)]/2

Assim, o índice de Inovação ‘Who’ vem:
Índice Inovação ‘Who’= Média (II_Clientes, II_Experiência dos clientes, II_Soluções)

Continuando a seguir a estrutura do Innovation radar surge o conjunto de variáveis de
inovação (processos, organização e valor obtido) associadas à questão “How?”. O primeiro
elemento do conjunto - Processos - define-se como as configurações das actividades de
negócio, usadas para orquestrar as operações internas. Inovações a este nível devem
considerar o redesenho dos processos tendo em vista uma maior eficiência, maior qualidade
ou redução do ciclo tempo das diferentes actividades/tarefas. Segundo o estudo Hidden
innovation a inovação ao nível dos processos no caso específico das indústrias criativas deve
versar sobre o emprego de novas tecnologias (pontos 10 e 6 do Quadro 2). Este estudo
constata ainda ser frequente a existência de uma lacuna na anotação e sistematização de
processos experienciados em produções anteriores como optimizadores de performance,
processos estes que se fossem convenientemente analisados e registados poderiam ser
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replicados em produções futuras. Desta forma, considera-se a actividade de anotação e
sistematização de tais processos (que surge frequentemente de forma inesperada) uma
possibilidade de inovação. Esta dimensão é medida através das seguintes questões:
1. Nos últimos 3 anos (2006-2009), quantos filmes foram produzidos e/ou distribuídos fazendo
recurso a novas tecnologias ou a tecnologia digital?
2. Têm sido redesenhados ou introduzidos novos processos (na pré-produção, produção, pós-produção
e distribuição) no sentido de ser optimizada a performance, reduzido o tempo e o custo?
3. É prática usual da produtora anotar de forma sistemática processos (inclusive inesperados) que
tenham contribuído para a performance da produção ou distribuição?
Índice Inovação nos ‘Processos’=[1 (se foram desenvolvidas filmes recorrendo a novas tecnologias Q1)+ 1 (se
foram introduzidos novos processos Q2)+1(se sim à Q.3)]/3

Relativamente à dimensão Organização, esta define-se no âmbito da inovação quanto à forma
como a empresa se estrutura a si e às suas relações, bem como quanto à forma como a
empresa gere as funções e responsabilidades de quem emprega. As inovações a este nível
requerem muito frequentemente que seja repensado o conjunto das actividades da empresa
bem como a redefinição dos diferentes papéis, responsabilidades e incentivos das diversas
unidades de negócios. Considerando a variável Organização à luz do Hidden innovation as
inovações aqui identificadas verificam-se muitas vezes ao nível das alterações administrativas
e financeiras (ponto 1, Quadro 2). O estudo também inclui nesta variável alterações que
promovam a comunicação dentro da organização e a auscultação de necessidades de formação
a disponibilizar aos colaboradores (ponto 5, Quadro 2). Assim, definiram-se as seguintes
questões:
1. Existiram alterações significativas quanto à forma da organização?




Alterações administrativas?
Alterações financeiras?
Alterações que promovam a comunicação dentro da organização?

2. Foi alargado o âmbito das actividades da produtora? A que nível? (e.g., adoptando cinema
documental; abandono da produção de determinado género de filme, etc..)
3. Foram introduzidas alterações organizacionais fruto de ideias de colaboradores?
4. Foram introduzidas alterações tendo em vista a melhoria de condições e satisfação de trabalhadores
e parceiros? Se sim, quais?
5. Foram disponibilizados planos de formação aos colaboradores?
6. Têm sido desenvolvidas alterações tendo em vista o crescimento da empresa e o seu funcionamento
com elevado nível de desempenho? Que tipo de alterações têm sido efectuadas?
Índice inovação na ‘Organização’=[1 (se existiram alterações Q1)+ 1 (se sim Q2)+1(se sim Q.3) +1(se sim à
Q.4) +1(se sim à Q.5) +1(se sim à Q.6)]/6

Atendendo agora à dimensão Valor obtido, esta assenta nos mecanismo usados pela
organização na recaptura do valor por esta criado. Para a organização inovar a este nível
devem ser descobertas novas formas de obtenção do lucro, desenvolvidos novos esquemas de
preço, bem como outras estratégias que permitam a obtenção de lucro nas relações com
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clientes e fornecedores. Miles e Green (2008), defendem que inovar nesta dimensão deve
considerar genericamente a procura de formas alternativas de obtenção de proveitos (ponto 2,
Quadro 2). As questões que se seguem procuram mensurar esta dimensão:
1. Foram exploradas novas formas/fontes de obtenção de lucro para além das convencionais
(produção e distribuição de filmes)? (e.g. contratos com canais de TV, cadeias de aluguer de
filmes, novas formas de distribuição on-line.)
2. Foram criados programas de fidelização com os distribuidores ou fornecedores mais importantes?
Índice inovação no ‘Valor obtido’=[1 (se sim Q1)+ 1 (se sim Q2)]/2

Assim, o índice de Inovação ‘How’ vem:
Índice Inovação ‘How’= Média (II_Processos, II_Organização, II_Valor obtido)

O último conjunto em análise corresponde à questão “Where?” (Promoção, Networking,
Cadeia de valor).
A variável Presença ou Promoção relacionada, embora não de forma exclusiva, com a mais
recente dimensão de inovação contemplada pelo Manual de Oslo (2005) – inovação de
marketing - vê a sua estrutura assentar nos canais de distribuição usados pela empresa que
permitem a colocação dos produtos no mercado, nos locais onde estes podem ser adquiridos
ou consumidos pelos clientes. Inovações a este nível envolvem a criação de novos pontos de
presença ou a exploração criativa dos pontos existentes. Relacionados com esta dimensão de
inovação surgem os pontos 12 e 13 do Quadro 2 relativos ao estudo Hidden innovation”. Em
consonância com o Innovation radar, o estudo de Miles e Green (2008) defende que a
inovação ao nível da entrega do produto pode passar simplesmente pela exploração criativa
dos pontos de promoção/presença existentes. Neste âmbito, o inquérito a aplicar às indústrias
criativas contempla as seguintes questões:
1. Nos últimos 3 anos (2006-2009) foram criados novos canais de distribuição? Se sim, quais? (e.g.
canais de distribuição baseados em tecnologia Web, vendas on-line?) Foram introduzidas novas
formas de promoção para além das formas tradicionais? Site Web do filme a acompanhar a
rodagem? Clube de fãs? Site Web de promoção do filme? Foram criados fóruns de discussão entre
o público e a produção?
2. Os filmes e a imagem da produtora são promovidos de forma inovadora? (e.g. procurando estar
presente em eventos que possibilitem a promoção, criando associações originais com outras
empresas por forma a criar novas formas de distribuição e/ou promoção).
Índice inovação na ‘Promoção’=[1 (se sim Q1)+ 1 (se sim Q2)]/2

A variável Networking é definida como a rede que liga os produtos e serviços da empresa com
os clientes, e que pode, por vezes, apresentar-se como componente de vantagem competitiva
da organização (Sawhney et al., 2006). Inovações nesta dimensão consistem em melhorias
efectuadas na rede, de forma a aumentar o valor das ofertas produzidas e comercializadas pela
organização. Na mesma linha surge o ponto 4 do Quadro 2 - comunicações externas - referido
no estudo de Miles e Green (2008), que amplia a interface da rede a fornecedores e outros
parceiros. Para efeitos da nossa investigação são estruturadas as questões que se seguem:
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1. Quantas parcerias nacionais e internacionais têm sido estabelecidas tendo em vista a co-produção
de filmes?
2. Quantas co-produções foram produzidas?
3. As co-produções foram realizadas com o intuito de:

Adicionar elementos criativos?

Tendo em vista o apoio do financiamento?

Tendo em vista incentivos fiscais?
4. Foram alteradas ou introduzidas actividades que promovam a comunicação com parceiros,
fornecedores e clientes?
Índice inovação no ‘Networking’=[1 (se existiram parecerias Q1)+ 1 (se existem co-produções Q2)+1(se existem
co-produções com elementos criativos/novos Q.3) +1(se existiu alterações Q.4)]/4

O Innovation radar refere como última variável de inovação a Cadeia de valor, que tem que
ver com a sequência das actividades (e respectivos participantes) desde a fonte de produção
até à distribuição. As inovações ao nível da Cadeia de valor contemplam a optimização da
passagem de informação, alterações na estrutura da organização e a procura de melhoria da
colaboração dos participantes envolvidos. Com o intuito de avaliar a inovação ao nível desta
variável definiram-se as questões:
1. Que tipo de actividades têm sido desenvolvidas no sentido de ser melhorada a interacção com os
diversos parceiros envolvidos na produção ou distribuição dos filmes?
2. Têm sido introduzidos novas tecnologias ou processos tendo em vista a produção de valor?
3. Têm sido procuradas novas formas de distribuição e parceiros de apoio à distribuição de forma a
aumentar o lucro?
4. Têm sido procurados novos fornecedores com vista à redução do custo?
5. Têm sido procuradas novas formas de financiamento? Quais os filmes produzidos com o
financiamento de novos parceiros financeiros?
6. Qual a importância para a produtora do conhecimento da posição face à concorrência?
7. A empresa pretende apresentar-se líder em determinado género, nicho de mercado?
Índice inovação na ‘Cadeia de valor’=[1 (se existiram actividades Q1)+ 1 (se sim Q2)+1(se sim Q.3) +1(se sim à
Q.4) +1(se sim à Q.5) +1(se atribuem grande importância Q.6) + 1(se sim à Q.7)]/7

Assim, o índice de Inovação ‘Where’ vem:
Índice Inovação ‘Where’= Média (II_Promoção, II_Networking, II_Cadeia de valor)

Em termos globais, aferimos o desempenho inovador através do Índice de Inovação Global,
como:
Índice Inovação Global= Média (II_What, II_How, II_Who, II_Where)
A partir da vasta abrangência das diversas dimensões de inovação contempladas pelo
Innovation radar, procura-se, através das questões acima referidas, identificar e analisar a
inovação nas indústrias cinematográficas nacionais, na condução de entrevistas exaustivas
com base no inquérito definido enquanto instrumento de avaliação.
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