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Grandes estúdios de Hollywood e uma das maiores operadoras de TV a cabo dos Estados 
Unidos estão discutindo formas de enviar filmes para os televisores das pessoas apenas 
semanas depois de eles chegarem aos cinemas, medida que chacoalharia o atual sistema de 
distribuição. 
 
Durante uma recente convenção das empresas americanas de TV a cabo, executivos da Time 
Warner Cable Inc., uma das maiores operadoras do setor, apresentaram as primeiras 
propostas formais aos estúdios de Hollywood para o lançamento do que chamam de ?home 
theater on demand?. As operadoras de cabo apresentaram uma série de cenários. Mas o 
principal deles, que rapidamente recebeu apoio de alguns executivos dos estúdios, permitiria 
aos consumidores assistir a um filme em casa apenas 30 dias depois do lançamento nos 
cinemas ? o usual hoje são quatro meses ? por algo entre US$ 20 a US$ 30. (Em 2009, o 
preço médio do ingresso de cinema nos EUA era de US$ 7,50, segundo a associação dos donos 
de salas de exibição.) 
 
A proposta ainda está em debate e o rumo das negociações é incerto. Pessoas a par das 
conversas dizem que vários estúdios poderiam assinar uma versão dela no quarto trimestre, o 
que permitiria que os primeiros filmes oferecidos pelo sistema ficassem disponíveis já no fim 
deste ano ou início do próximo. 
 
lEntre os estúdios que avaliaram a proposta estão Warner Bros., da Time Warner Inc., Disney 
Studios, da Walt Disney Co., Universal Pictures, da General Electric Co., Sony Pictures, da 
Sony Corp., Paramount Pictures, da Viacom Inc., e Twentieth Century Fox, da News Corp. A 
News Corp. é a controladora do Wall Street Journal. 
 
Embora o plano possa ser comemorado pelos consumidores, ele traz riscos para o setor, 
especialmente para os donos de cinema. Basicamente, ao aprovar a proposta, Hollywood 
estaria mudando o atual sistema de janelas de distribuição que vem sustentado essa indústria 
há anos. 
 
Hoje, os estúdios aumentam a receita ao máximo escalonando o lançamento de um filme em 
DVD ou pela TV a cabo, depois que ele chega aos cinemas. Assim, o DVD não reduz a 
bilheteria, já que ele é vendido muito tempo depois da estreia do filme. 
 
Mas a manuntenção desse sistema de distribuição está se tornando mais difícil à medida que 
os consumidores se acostumam a ter acesso a uma série de aparelhos que permitem que eles 
assistam a um filme quando e onde desejam. 
 
Por anos, os donos de cinema resguardaram a janela dedicada às telonas como uma forma de 
preservar a receita. Mas os ganhos dos estúdios de Hollywood estão em queda, tornando-os 
mais dispostos a questionar o sistema. As bilheterias subiram 10% no ano passado, 
basicamente por conta do sucesso dos filmes 3D, cujos ingressos são mais caros. Mas isso não 
foi suficiente para compensar a queda brusca do faturamento com a venda de DVDs. Segundo 
a Adams Media Research, essa receita encolheu 27% desde o auge de US$ 12 bilhões, 
alcançado em 2004. 
 
No começo deste ano, o diretor-presidente da Disney, Robert Iger, causou furor entre os 
donos de cinema ao anunciar que a empresa lançaria o DVD de ?Alice no País das Maravilhas? 
cerca de quatro semanas antes do normal, reduzindo a exclusividade dos cinemas a três 
meses, dos quatro tradicionais. 
 
Especialistas do setor acreditam que a oferta mais rápida dos filmes pelo sistema ?on demand? 
provocaria inicialmente um aumento pequeno da receita para os estúdios. Em média, um 
estúdio que lança cerca de 20 filmes por ano a princípio elevaria a receita anual em US$ 100 
milhões. Mas os estúdios acham que precisam responder agressivamente à rápida mudança 
nos hábitos de consumo, para manter o controle do modelo do negócio. 



 
Muitos executivos dos estúdios observam que a indústria fonográfica demorou para se adaptar 
à demanda do consumidor e acabou sem ação quando novas tecnologias dominaram o setor. 
 
O presidente da Time Warner Inc., Jeff Bewkes, falou sobre esse desafio em um encontro com 
investidores em março. ?Temos interesse em manter a força e os recursos dos nossos 
distribuidores de cinema para fazer dos filmes uma experiência teatral?, disse. ?Mas é também 
verdade que as pessoas querem ter os filmes mais cedo em suas casas.? (A Time Warner 
separou as suas operações de TV a cabo numa empresa independente no começo de 2009.) 
 
Os donos de cinema, por sua vez, argumentam que o acesso mais rápido aos filmes em casa 
acabaria corroendo a receita das bilheterias. Tony Kerasotes, presidente da Kerasotes 
Showplace Theatres LLC, disse que uma proposta como a da Time Warner Cable ?seria muito 
destrutiva para o nosso negócio?. 
 
Apesar da preocupação dos donos de cinema, alguns estúdios podem decidir testar a proposta 
da Time Warner Cable com filmes menores ? o que um executivo chamou de ?balão de 
ensaio?. Isso daria aos estúdios a chance de medir o nível de resistência dos donos de 
cinemas, assim como o impacto sobre a venda de DVDs. 
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