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Resumo 

SOUZA, Gabriela Duarte de. Os efeitos de streaming sobre o mercado de cinema dos 

Estados Unidos. 2021. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Artes, Ciências 

e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

A evolução dos bens de informação, de tecnologia da informação e comunicação (TIC) – da 

internet em especial – tem despertado interesse crescente da sociedade e da comunidade 

científica, principalmente devido à possibilidade de substituição de consumo entre bens 

tecnologicamente velhos e novos. Assim, buscamos investigar o efeito da entrada do streaming 

de vídeo, mensurado pela entrada da pioneira Netflix em 2007, sobre o faturamento do mercado 

de cinema norte-americano. Para esta finalidade, criou-se um banco de dados inédito sobre 

consumo de cinema nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que foram empregados em 

modelos de Diferença-em-Diferenças e em regressões de Floresta Aleatória (Random Forest). 

O banco de dados foi composto por filmes lançados no mercado americano entre 2004 e 2019, 

coletados remotamente nos sites Box Office Mojo e IMDb, e informações dos mesmos títulos 

foram coletados para os países usados como grupos de controle. No Reino Unido a entrada do 

vídeo streaming ocorreu em 2012, enquanto na Austrália a entrada ocorreu em 2015. Diferentes 

especificações dos modelos foram aplicadas para atestar a robustez dos resultados, com 

destaque para o modelo de Random Forest sobre faturamento de bilheteria, que permite 

investigar seus principais determinantes, quando o streaming de vídeo foi bem classificado em 

grau de importância. De forma geral, os resultados apontam para um padrão de substituição 

pequeno e heterogêneo por grandes e pequenas aberturas e por faturamento da estreia e total. A 

substituição parece estar fortemente relacionada com o início das produções próprias das 

companhias de vídeos streaming, característica classificada com alto grau de importância na 

previsão de bilheteria.  

Palavras-chave: Streaming de vídeo. Netflix. Cinema. Consumo de filmes. Floresta Aleatória. 

Diferença-em-Diferenças. 



Abstract 

SOUZA, Gabriela Duarte de. The effects of streaming on the United States movie market. 

2021. 114 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, 

University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

The evolution of information goods, information and communication technology (ICT) – 

especially the internet – has aroused growing interest from societies and scientific communities. 

Thus, we seek to investigate the effect of the streaming video, measured by the entry of the 

incumbent Netflix in 2007, on the revenue of the North American movie market. To this end, 

we composed a new database on film consumption – from the United States, United Kingdom, 

and Australia – and estimated Difference-in-Differences and Random Forest Regressions. The 

database was composed of films released on the American market between 2004 and 2019, 

collected remotely on the Box Office Mojo and IMDb websites, and the same data collected 

from the control group countries. In the United Kingdom, the entry of streaming video occurred 

in 2012, while in Australia, the entry happened in 2015. To our knowledge, there is no similar 

study in the literature. The results indicate a small substitution effect that is heterogeneous for 

wide and narrow openings and revenues of the first week and total revenues. Furthermore, the 

substitution effect seems to be more strongly related to the beginning of the streaming video 

companies' productions. 

Keywords: Streaming video. Netflix. Movie theaters. Films. Random Forest. Difference-in-

Differences.   
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1 Introdução e revisão da literatura 

1.1 Introdução 

Bens de informação são bens que podem ser copiados, transmitidos e armazenados em 

códigos numéricos, e tem como característica principal o fato de possuírem um alto custo fixo 

de produção e custo marginal (custo de reprodução) muito baixo (SHAPIRO; VARIAN, 1999). 

Os recentes desenvolvimentos tecnológicos, dos bens de tecnologia da informação e 

comunicação (TIC) e principalmente da Internet, permitiram a criação e a viabilidade de 

consumo em massa de muitos bens de informação associados, mudando muitos aspectos da 

vida cotidiana dos agentes e a sua forma de interação. No que se refere aos bens de informação, 

que também são bens de experiência, seus custos se reduziram drasticamente. Buscando 

explorar este fenômeno e necessariamente se inserindo numa área multidisciplinar de sistemas 

de informação e economia, este estudo tem como foco principal as possíveis mudanças no 

consumo de filmes em salas de cinema decorrente do uso de novas tecnologias para consumo 

de filmes. 

A constante evolução dos mercados, juntamente com a evolução tecnológica, resultou 

na mudança lógica de consumo de alguns bens de informação como filmes (SHAPIRO; 

VARIAN, 1999). O avanço dos bens de informação e TIC levaram a um maior número de tipos 

de bens de consumo, do consumo de filmes em salas de cinemas ao consumo de filmes 

disponíveis na Internet em diversas plataformas (WALDFOGEL, 2017). Serviços de vídeo e 

música sob demanda libertaram os consumidores das grades de programação em horários fixos 

e pré-estabelecidos, configurando um outro tipo de produto. Adicionalmente, devido à 

facilidade ao acesso à informação, as pessoas não necessariamente precisam se deslocar ou 

pagar direta e imediatamente para terem acesso a determinados bens de informação, como 

filmes em cinemas (conteúdos), visto que estes se encontram disponíveis na Internet. Deste 

modo, houve uma realocação do consumo destes bens pela população. Do ponto de vista do 

produtor, a oferta online de conteúdo audiovisual possibilitou que filmes de estúdios 

independentes ganhassem uma lógica de distribuição diferente e mais abrangente, podendo 

alcançar mais rápido um público maior do que antes, e de forma mais barata (WALDFOGEL, 

2017).  

Para compreender melhor essa ideia, devemos conceituar as diferenças de streaming e 

vídeo sob demanda (VoD). A tecnologia streaming é uma forma de transmissão instantânea de 

dados de áudio e vídeo através de redes, por meio do serviço, onde é possível assistir a filmes 
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ou escutar música sem a necessidade de fazer download, o que torna mais rápido o acesso ao 

conteúdo online. Enquanto o serviço sob demanda é um sistema em que o assinante escolhe, de 

uma lista grande, qual produto audiovisual assistirá através de um computador ou uma TV 

interativa. Ou seja, o streaming é a tecnologia através da qual as novas tecnologias transmitem 

o vídeo sob demanda, que é seu formato de distribuição de conteúdo. 

A preocupação sobre a possibilidade de substituição no consumo entre bens (cinema por 

filmes online, no caso) decorre dos problemas ocorridos com o mercado de músicas que foi 

extremamente abalado pela música streaming (ELBERSE, 2010) (AGUIAR; WALDFOGEL, 

2018). Além disso, o vídeo streaming praticamente extinguiu o mercado de DVDs, de modo 

que VoD tornou-se o elemento central para as novas estratégias de distribuição de suas 

empresas, capitalizando filmes com potencial de sucesso, integrando plataformas de conteúdo 

e promovendo entregas (HILDERBRAND, 2010).  

Na última década a digitalização afetou drasticamente a maioria das indústrias de mídia 

(AGUIAR; MARTENS, 2016), e desde então, está transformando radicalmente, tanto em 

termos de afetar proteção por direitos autorais, incluindo livros, música, rádio, televisão e 

filmes, como no sentido de criar muitos bens substitutos para o consumo de tais bens e de 

geração de novas estratégias de negócios. Uma vez que a informação é transformada em 

formato digital, ela pode ser copiada e distribuída com custos marginais próximos de zero 

(SHAPIRO; VARIAN, 1999). 

 No entanto, a digitalização trouxe muitos novos canais de distribuição de filmes, 

incluindo vídeo por demanda pelas operadoras de televisão a cabo, bem como distribuição 

online pura por meio de plataformas de assinaturas como a Netflix, Hulu ou Amazon Prime 

(WALDFOGEL, 2017).  Deste modo, a disrupção trazida com o avanço dos bens de informação 

e de tecnologia da informação tendeu a gerar um maior número de bens de consumo, de modo 

que o vídeo streaming pode ter virado tanto um bem substituto do cinema, ou um bem substituto 

imperfeito (fraco competidor) ou ainda um bem complementar. Sabe-se que o mercado de 

músicas foi extremamente abalado pela música streaming, mas o cinema tem sobrevivido 

apesar dos avanços de TV à cabo, TV streaming, etc. (WALDFOGEL, 2017). 

Conhecer o efeito do streaming sobre o mercado de cinema permite avaliar com maior 

clareza os impactos da atual revolução sobre o mercado de filmes, que pode representar uma 

ampliação de acesso ao seu consumo às classes de renda mais baixa que tenham acesso à 

Internet, principalmente em países em desenvolvimento, dado que conta com canais 

alternativos de distribuição de conteúdo online. Na figura 1 é ilustrado que o número de 

ingressos vendidos nos Estados Unidos vem se reduzindo nos anos recentes, enquanto o total 
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de assinantes de empresas de streaming de vídeo como a Netflix vem aumentando, o que pode 

ser um reflexo destas mudanças tecnológicas em curso. De acordo com a Ampere Analysis1, o 

preço médio de um ingresso de um filme em cinema na maioria dos mercados é maior do que 

a assinatura de um mês de um serviço de subscrição de vídeo sob demanda (SVoD) com muitos 

filmes prontamente disponíveis. Este caso é particularmente interessante para países como o 

Brasil em que somente uma ínfima parcela da população consome filmes e em que a maioria 

dos municípios não possui salas de cinema (NISHIJIMA et al., 2019). 

Figura 1 – Quantidade de ingressos vendidos anualmente e assinatura em serviços de 

streaming nos Estados Unidos (em milhões) 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza (2021) 

Nos levantamentos bibliográficos realizados não foram encontrados estudos que 

avaliem empiricamente o efeito do streaming sobre o mercado de cinemas nos Estados Unidos, 

                                                           

 

 
1 Ampere Analysis divulga pesquisa sobre Mercado cinematográfico. Acesso em: 

https://www.hollywoodreporter.com/news/global-streaming-revenue-set-outpace-box-office-2019-study-finds-

1169945/ - Global Streaming Revenue Set to Outpace Box Office in 2019, Study Finds. 
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nem trabalhos que utilizem técnicas computacionais para analisar a intervenção de bens 

concorrentes a partir de características denominada para a predição de sucesso de bilheterias. 

Deste modo, temos uma oportunidade para oferecer esta análise muito importante sobre 

potencial substituição de consumo de filmes que pode gerar informações relevantes para o setor 

e para este momento crítico em termos das perspectivas globais decorrente da pandemia da 

COVID-19. Nesta nova realidade, os encontros presenciais, como em salas de cinemas, devem 

ser evitados e alternativas de consumo como o streaming se tornaram fortuitas. 

Nossas hipóteses são de que o vídeo sob demanda reduziu o consumo de cinema; e o 

streaming se constitui num bem substituto ao filme consumido nos cinemas. Sendo assim, 

também se supõe que técnicas de inteligência artificial e métodos de aprendizado de máquina, 

em específico a floresta aleatória, são capazes de reconhecer a mudança de padrão ocorrida no 

consumo de filmes em cinemas devido ao streaming. Isto é, quando se compara antes e depois 

da entrada desta nova tecnologia, o tamanho deste efeito pode ser calculado utilizando técnicas 

estatísticas, como o modelo de diferença-em-diferenças. 

O principal objetivo é estudar o efeito do streaming de vídeo sobre o consumo de 

cinemas nos Estados Unidos, combinando técnicas estatísticas e aprendizado de máquina 

aplicadas sobre dados do mercado disponíveis em sites especializados. Em termos de objetivos 

secundários, busca-se avaliar se ocorreu um padrão de substituição ou de complemento do 

cinema por vídeo streaming além de mensurar esse efeito e calcular sua importância relativa. 

A escolha pelo mercado estadunidense está relacionada com a grande disponibilidade 

de dados, além de se tratar do maior país produtor de filmes em faturamento global e ser a 

indústria pioneira neste entretenimento para as massas. O setor cinematográfico é um dos 

maiores em arrecadação também dentro dos Estados Unidos e sua importância econômica, 

ainda que seja um setor de entretenimento (MCKENZIE, 2009), constitui objeto de estudo 

importante pela sua própria dinâmica geradora de riquezas (SILVER, 2007). Assim, estudos de 

impacto econômicos junto ao setor reduzem o grau de desconhecimento de sua lógica de 

operação e podem gerar indicativos de geração de riquezas para outros países, bem como 

diretrizes de políticas públicas. 

Dada a importância cultural e econômica da atividade produtiva de filmes, pois envolve 

grande número de empregos gerados, o uso de ferramentas de inteligência artificial pode trazer 

enormes ganhos analíticos por meio de geração de conhecimento a partir de grandes bancos de 

dados. Sobretudo, os resultados podem atestar e proporcionar diretrizes de políticas públicas 

em termos de aumento de acesso aos bens de cultura. Principalmente em países como o Brasil 

em que a maioria dos municípios não têm salas de cinema. 
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Esta dissertação é composta por 4 capítulos. O primeiro capítulo apresenta uma 

introdução da pesquisa e a revisão da literatura realizada, incluindo uma breve descrição a cerca 

da metodologia utilizada. Os capítulos 2 e 3 trazem os resultados do projeto de pesquisa 

estruturados em dois artigos, um explorando regressões de modelos de Diferença em Diferenças 

e outro aplicando regressões de Floresta Aleatória. Por fim, o capítulo quatro conclui e faz 

considerações gerais dos resultados obtidos, apresentando contribuições, limitações e trabalhos 

futuros. 

1.2 Revisão da literatura 

Para viabilizar e embasar a proposta deste trabalho foi realizada uma Revisão 

Sistemática (ver protocolos no Apêndice A) da literatura, buscando os estudos mais recentes 

sobre o uso de métodos e técnicas mais frequentemente utilizadas em estudos sobre cinema. As 

buscas estruturadas nas principais fontes de pesquisas científicas não retornaram artigos 

similares em objetivo ao projeto proposto. Sob a condição de que a busca foi exaustiva, temos 

a perspectiva que nossa proposta possa representar um elemento de análise ainda não explorado 

no meio acadêmico. Estudos baseados na investigação dos efeitos de streaming em bilheterias 

de cinemas não foram encontrados para o mercado norte-americano (foco deste projeto), tão 

pouco o uso de técnicas computacionais para medir o efeito. 

A literatura encontrada aborda os efeitos da recente revolução de bens de TIC de modo 

que a digitalização reduziu e vem reduzindo os custos na criação de filmes (BENNER; 

WALDFOGEL, 2020), e apresenta estudos com foco nas estratégias institucionais 

(comprometimento e conveniência) onde examinam como os estúdios tradicionais de 

Hollywood e os serviços de streaming tomam decisões estratégicas sobre suas produções e 

distribuições (HADIDA et al., 2020). 

Baranowski et al. (2020) pesquisam sobre permanência, prevendo a frequência de 

públicos nas salas de cinemas na Polônia, e encontram fatores úteis para essa previsão, sendo 

que os melhores resultados são encontrados naqueles que incluem variáveis específicas do 

cinema e da região, além dos parâmetros do próprio filme (por exemplo, gênero e classificação 

de idade) ou popularidade do título. Outros estudos recentes, mostram ainda, algumas 

influências na bilheteria do cinema, como o boca-a-boca e análises de especialistas, além da 

pirataria (VUJIĆ; ZHANG, 2018) (THRANE, 2017) (PEUKERT; CLAUSSEN; 

KRETSCHMER, 2017) onde percebe-se que ainda pouco se fala sobre a influência das novas 

tecnologias. Embora as redes sociais sejam altamente utilizadas para analises de comentários 
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que possam influenciar o sucesso das salas de cinema (AHMED et al., 2015) (KIM et al., 2015) 

(CHEN et al., 2016) (LASH; ZHAO, 2016) (XIAO et al., 2016) (DHIR; RAJ, 2018) 

(BOGAERT et al., 2019) (AHMAD et al., 2020a) (MHOWWALA et al., 2020) (RUUS; 

SHARMA, 2020) (RUWANTHA; KUMARA, 2020) (SHARMA et al., 2020). 

Em um estudo de preferência declarada, Mckenzie et al. (2019) encontram resultados 

heterogêneos em preferências de consumo e comportamento, mesmo dentro de grupos 

homogêneos de intenção de visualização, onde identifica quatro diferentes grupos de 

consumidores, sendo dois deles para consumidores de filmes: os ‘cinéfilos’ e a ‘geração 

Netflix’. Além dos ‘viciados em TV’ e ‘espectadores casuais’, sendo que a geração Netflix, são 

mais sensíveis ao preço, portanto, mostram desejo de assistir a filmes em serviços legais sob 

demanda, em vez de no cinema. Enquanto os cinéfilos, dão pouca importância à qualidade, mas 

são sensíveis às datas de lançamento (cinema ou download ilegal). 

Embora indiquem que pesquisas futuras com melhores e maiores informações para seu 

banco de dados, além de resultados mais robustos ainda são necessárias, Kim e Kim (2017) 

concluem que filmes em cinemas ainda são a vitrine mais simbólica e dominante da indústria 

cinematográfica, mas alerta os distribuidores e produtores referente ao marketing de 

divulgação, para atrair maiores público aos cinemas. 

É possível observar que existe uma crescente literatura com foco na entrada de novas 

tecnologias nas indústrias de mídia. Estudos nas áreas de economia e marketing têm investigado 

empiricamente o efeito das novas tecnologias sobre o consumo de bens de informação (em geral 

sobre faturamento), tais como músicas, livros, filmes e etc. Na medida que mais produtos são 

digitalizados e disponibilizados online, novos canais digitais surgem como produtos de 

informação, como e-books, músicas e filmes (WALDFOGEL, 2017). Por exemplo, os 

consumidores podem comprar e-books da Kindle Store, baixar músicas e álbuns digitais da 

iTunes Store e assistir a filmes e séries na Netflix. 

Estudos sobre músicas e filmes, em especial, que também examinam como sua 

distribuição ocorre em canais ilegais (pirataria) – que investigam como as vendas em tais canais 

podem ser vistos como uma forma alternativa de consumo destes bens – tem apontado que o 

crescimento do streaming se origina da redução de vendas locais de formatos antigos e da 

pirataria (AGUIAR; WALDFOGEL, 2018). Anteriormente, estudos apontavam que a pirataria 

era o recurso mais utilizado para o consumo alternativo (DANAHER et al., 2010) (SMITH; 

TELANG, 2008). 

No mercado formal, downloads digitais (ou compras), aluguéis digitais e assinatura de 

streaming são os três principais canais online analisados. Por exemplo, alguns estudos recentes 
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investigam se o streaming de música diminui ou aumenta a demanda por downloads de música 

digital. Aguiar e Waldfogel (2018) mostram que o uso do Spotify desloca os downloads digitais. 

Datta, Knox e Bronnenberg (2016) encontram um resultado semelhante na relação entre 

streaming de música e downloads digitais, mas descobrem que a adoção do serviço do Spotify 

leva a um aumento de longo prazo no consumo geral de música em todos os canais. Wlömerta 

e Papies (2016) relatam que o efeito líquido do streaming de música na receita do setor é 

positivo, havendo um efeito negativo do streaming gratuito, porém um efeito positivo do 

streaming pago no contexto analisado. 

No contexto do cinema, Gong, Smith e Telang (2015) constatam que as reduções de 

preços em um canal de vendas digitais aumentam os aluguéis digitais, o que indica uma sinergia 

entre os dois canais (venda e aluguel) que é atribuível aos spillovers (efeito de transbordamento) 

de informação, ou seja, os consumidores são altamente sensíveis às mudanças de preço. 

Hashima, Rama e Tang (2018) encontram que a disponibilidade de um filme digital (pirataria) 

não afeta significativamente as vendas de DVDs físicos na Amazon, mas a disponibilidade de 

um filme de aluguel digital está associada a uma diminuição nas vendas físicas de DVD na loja 

digital. 

Comparado com o consumo de mídias físicas (discos) e até mesmo idas ao cinema, o 

streaming de vídeo possui várias vantagens e diferenças. Em vez de comprar um DVD ou um 

disco Blu-ray para assistir um filme ou programa de TV, seja online ou em uma loja física, e 

até reservar uma cadeira na sala de cinema, os consumidores podem se inscrever em um serviço 

de streaming para assistir o conteúdo online a qualquer momento. Obter acesso a uma extensa 

biblioteca de conteúdo, também é mais conveniente do que comprar discos físicos um de cada 

vez. Uma outra vantagem, é que o streaming também está disponível em dispositivos móveis, 

possibilitando assistir aos vídeos em qualquer lugar. Conforme Hilderbrand (2010), o vídeo 

streaming praticamente extinguiu o mercado de DVDs, de modo que VoD se tornou o elemento 

central para as novas estratégias de distribuição de empresas, capitalizando filmes com 

potencial de sucesso, integrando plataformas de conteúdo e promovendo entregas. 

Deve-se observar, que como há dois canais diferentes de consumo do mesmo bem 

digital (filme), cinema e vídeo streaming neste caso, podem não haver interação em diferentes 

contextos (CHEN, HU e SMITH, 2017; DANAHER et al., 2010). Uma explicação para isso é 

que diferentes canais podem atender diferentes segmentos de clientes. Nesse caso, os assinantes 

de streaming podem não frequentar um cinema de qualquer maneira, portanto, os dois meios 

geram vendas de forma independentes e não influenciam um ao outro. 
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O conceito de VoD é definido “como uma técnica que oferece aos telespectadores a 

possibilidade de observar o que querem, quando querem” (BROECK, PIERSON e LIEVENS, 

2007), formato em que o conteúdo é baixado ou transmitido através de uma rede para um 

dispositivo conectado a uma televisão. Curiosamente Zhu (2004) previu que o VoD se tornaria 

uma tecnologia disruptiva quando realizado através de novas tecnologias de conexão de banda 

larga, compressão de arquivos digitais, streaming e criptografia. Broeck, Pierson e Lievens 

(2007) explicam a mudança do comportamento de visualização de conteúdo pelos indivíduos, 

com base em três elementos principais – tempo, espaço e conteúdo – mencionando que na 

natureza intrínseca do VoD significa que o conteúdo, o tempo e o espaço são todos escolhidos 

pelo espectador. A teoria econômica prevê que o aumento da variedade de produtos aumenta o 

bem-estar do consumidor (HOTELLING, 1929) (DIXIT; STIGLITZ, 1977) (SALOP, 1979). 

Finney (2005) indica que as mudanças dentro da indústria estão sendo conduzidas em 

grande parte, não por emissoras e cineastas à moda antiga, mas por uma série de novas empresas 

que atendem as demandas dos consumidores (BROECK; PIERSON; LIEVENS, 2007) de 

maneiras que os sistemas antigos não faziam, principalmente relacionado às possibilidades de 

personalizar produtos. A Netflix é uma das mais agressivas produtoras de conteúdo 

personalizado e atualmente domina o mercado de SVoD com mais de 203 milhões de assinantes 

em todo o mundo2, onde desses, 73 milhões de contas são registradas apenas nos EUA e Canadá. 

Kehoe e Mateer (2015) observam que a Netflix está reestruturando a cadeia de valor de filmes 

sob seus próprios termos, não apenas apertando janelas com lançamentos diários, mas também 

se engajando na produção de seu próprio conteúdo original. 

Como o streaming tem se tornado o principal impulsionador de receitas na indústria de 

entretenimento doméstico, Yu et al. (2018) investiga como e se essa nova tecnologia afeta a 

venda de discos físicos. Através de análises com experimentos naturais, pôde observar um 

aumento de 34,31% sobre as vendas mensais de DVD durante os 15 meses após o evento e 

ainda, encontraram que a substituição entre streaming de assinatura e vendas físicas é muito 

mais forte para títulos mais recentes. 

A literatura sugere ainda outros eventos que se mostraram substitutos ao cinema, como 

por exemplo, a pirataria (VANY e WALLS, 2007). Ma et al. (2014) defendem que a pirataria 

em fase de pré-lançamento reduz significativamente a receita esperada de bilheteria para um 

filme. Além disso, filmes de baixo orçamento perdem grande parte de suas receitas devido a 

                                                           

 

 
2 Netflix divulga ganho anual, 2020. Acesso em: https://ir.netflix.net/financials/annual-reports-and-

proxies/default.aspx 
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portais online (RAJAPAKSHA et al., 2019). Mckenzie (2017) utiliza o modelo de diferença-

em-diferenças para investigar o impacto das leis contra à pirataria digital nas receitas de 

bilheteria, não encontrando evidências de aumento no faturamento de bilheteria após a adoção 

das políticas de resposta gradativa. Na mesma linha, Danaher e Waldfogel (2012) indicam que 

atrasos no lançamento de filmes no exterior estão associados a menores retornos de bilheteria, 

porém que não há evidências de queda significativa de consumo de filmes em cinemas após a 

adoção de plataformas de compartilhamento de vídeos ilegais (BitTorrent) nos Estados Unidos. 

Sobre a substituição de consumo de filmes em cinema por DVDs, tem-se que a própria 

Netflix, que em seus primórdios quando ainda trabalhava com aluguéis de filmes, foi objeto de 

estudos de Smith (2008) para a investigação de impacto nas bilheterias. O autor observa que o 

público de cinema nos Estados Unidos já estava diminuindo significativamente associado com 

aumento dos aluguéis de filmes, juntamente com outras opções de entretenimento como por 

exemplo, jogos realistas que refletem seus personagens favoritos do cinema, que igualmente 

estavam aumentando. Smith (2008) observa, que como a evolução da tecnologia estava 

aumentando os tipos de produtos ofertados, e também os tornando mais baratos para os 

consumidores, isso poderia significar o fim do filme tradicional e estes novos produtos 

poderiam passar a ser os veículos preferido de entretenimento. Enquanto Nelson e Rutherford 

(2010) estudam o lançamento em DVD e seu impacto nas receitas de bilheteria ao ser lançado, 

e antes que termine sua exibição nos cinemas, obtendo como resultado uma redução de cerca 

de 46% nas receitas totais de um filme. 

Desta forma, através da revisão da literatura realizada, identificou-se que a maioria dos 

estudos consideram o streaming como um fator de impacto relevante sobre os bens 

concorrentes. O que sugere ser esta uma variável preocupante para o mercado cinematográfico, 

pois além do crescente surgimento de tecnologias, as produções próprias3 das empresas de vídeo 

sob demanda também tem crescido. 

Em resumo, a literatura apresenta uma visão geral sobre até que ponto a tecnologia e os 

serviços de streaming desloca o consumo por meio de canais legais, além de fornecer evidências 

de que gostos e as preferências diversas dos consumidores direcionam a demanda por tipos de 

bens alternativos, no caso, bens de informação como filmes e músicas. 

Assim, com base em estudos similares, verifica-se a possibilidade de explorar o tema 

(efeito do streaming sobre o consumo de cinemas no mercado dos Estados Unidos) tanto por 

                                                           

 

 
3 Original content helps Netflix subscriptions soar by a third in 2016. Acesso em: 

https://www.ibtimes.co.uk/original-content-helps-netflix-subscriptions-soar-by-third-2016-1601884/ 
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meio de técnicas estatísticas como fazem Wlömerta e Papies (2016) e Yu et al. (2018), a partir 

do modelo de diferença-em-diferenças, e, alternativamente seguindo a linha de Aguiar e 

Waldfogel (2018) e McKenzie et al. (2019), com a adição de floresta aleatória, técnica 

altamente indicada na literatura (BRISTI et al., 2019; AN et al., 2021; LEE et al., 2020; 

RAZEEN et al., 2021; MASIH; IHSAN, 2019) para aplicações em grandes bases de dados e 

com características relacionadas entre si. Neste trabalho realizamos os dois tipos de 

investigação, usando as duas metodologias de maneira a checar a robustez dos resultados 

obtidos.  

Em conclusão, a partir das possíveis interações entre streaming e cinema, ou seja, 

sinergia, destruição/canibalização e nenhuma interação, este estudo investiga qual efeito existe 

ou domina na relação. Além disso, verifica possíveis graus de complementaridade ou de 

substituição entre cinema e streaming. Sendo assim, usa-se tanto modelos estatísticos 

tradicionais como também utiliza técnicas de inteligência artificial amplamente indicada e 

utilizada na literatura do tema (apêndice A). 

1.3 Dados e Métodos 

Para avaliar o nível de interferência dos vídeos streaming em relação ao cinema nos 

Estados Unidos foram combinadas técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina. 

Especificamente, o método de diferença-em-diferenças e a regressão de floresta aleatória foram 

aplicados em dados coletados remotamente em sites especializados no mercado 

cinematográfico. Esta seção detalha os dados e as metodologias utilizadas para a solução do 

objetivo proposto.  

1.3.1 Dados 

Os dados utilizados nas análises foram coletados dos sites Box Office Mojo e Internet 

Movie Database (IMDb). A base de dados resultante ficou extremamente abrangente em 

quantidade de filmes e variedade de informações sobre as diferentes características dos filmes 

e mercados. Contendo informações, tais como financeiras e elenco, sobre aproximadamente 

8.600 títulos lançados no mercado norte-americano, somados ao mercado britânico e 

australiano entre 2004 e 2019, totalizando cerca de 16.400 observações (figura 2). 
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Figura 2 – Esquema da distribuição da base de dados 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza (2021) 

A figura 2 apresenta a distribuição da base de dados, sendo que entre os anos de 2004 a 

2019 foram lançados e coletados 8.684 títulos no país de tratamento, os Estados Unidos e deste 

número original, os que foram transmitidos para os países de controle4, são apenas 4.329 para 

o Reino Unido e 3.396 para a Austrália. Somando essas informações financeiras e econômicas, 

construímos o dataset utilizado. 

Para as informações sobre os Estados Unidos até 2015, utilizamos os dados coletados 

por Souza (2017), atualizados e acrescidos da coleta dos títulos lançados no Reino Unido e 

Austrália no site Box Office Mojo, que contém informações técnicas de produção e exibição 

dos filmes, além dos dados econômicos e financeiros. Do site do IMDb foram coletadas 

informações sobre scores de críticos profissionais e não profissionais sobre todos os filmes 

investigados, contendo a média e quantidade de avaliações, informações derivadas de dados 

utilizados do metacritic5. 

De forma descritiva, a primeira parte da tabela 2 traz uma análise total dos dados 

coletados, com as variáveis, suas descrições, número de observações, média, desvio padrão, 

incluindo o mínimo e os valores máximos. Enquanto na segunda parte (tabela 2) é apresentado 

uma amostragem dos dados separados por países, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. 

                                                           

 

 
4 Mercados utilizados como grupo de controle seguindo especificações da técnica de Diferença-em-Diferenças, 

com maiores explicações nas próximas seções e capítulos.  
5 Críticas e notas dos melhores críticos de cinema, música, TV e jogos. Acesso em: https://www.metacritic.com/ 
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Tabela 1 – Análise descritiva dos dados 

Descrição da Variável Obs Média Desvio Min Max 

Base total 

Filmes 16,409     

Orçamento (USD em milhões) 5,441 5.54e+07 5.42e+07 2000 3.56e+08 

Bilheteria (USD em milhões) 16,391 1.25e+07 4.08e+07 30 9.37e+08 

Faturamento na abertura (USD 

em milhões) 
15,267 3900036 1.33e+07 1 3.57e+08 

Data de lançamento 16,409     

Gênero 16,409     

Distribuidor 16,409     

Classificação MPAA 16,409     

Estados Unidos 

Filmes 8,684     

Orçamento (USD em milhões) 2,038 5.09e+07 5.30e+07 2000 3.56e+08 

Bilheteria (USD em milhões) 8,684 1.91e+07 5.42e+07 30 9.37e+08 

Faturamento na abertura (USD 

em milhões) 
8,067 6085819 1.77e+07 11 3.57e+08 

Avaliação de usuários 6,811 6.345791 1.054194 1.1 9.2 

Quantidade de votos 6,811 48596.21 116521.6 5 2256105 

Avaliação de críticos 8,637 57.50756 16.96992 1 100 

Quantidade de críticas 8,637 22.55381 12.39515 4 62 

Reino Unido 

Filmes 4,329     

Orçamento (USD em milhões) 1,783 5.64e+07 5.42e+07 15000 3.56e+08 

Bilheteria (USD em milhões) 4,312 6056964 1.35e+07 78 1.64e+08 

Faturamento na abertura (USD 

em milhões) 
4,127 1715690 3957649 1 6.37e+07 

Avaliação de usuários 4,322 6.506478 .9694809 1.6 9 

Quantidade de votos 4,322 91423.89 152454.2 5 2256105 

Avaliação de críticos 3,855 58.8965 16.97113 7 100 

Quantidade de críticas 3,855 29.30324 11.02387 4 62 

Austrália 

Filmes 3,396     

Orçamento (USD em milhões) 1,620 6.01e+07 5.54e+07 15000 3.56e+08 

Bilheteria (USD em milhões) 3,395 3916925 6892906 231 1.04e+08 

Faturamento na abertura (USD 

em milhões) 
3,073 1095638 2005678 231 2.40e+07 
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Avaliação de usuários 3,394 6.539599 .9824271 1.6 9 

Quantidade de votos 3,394 109968.9 166568.1 5 2256105 

Avaliação de críticos 2,983 58.27523 16.98586 9 100 

Quantidade de críticas 2,983 31.22729 10.85113 4 62 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Para a realização dos testes estatísticos foram criadas algumas variáveis dummy 

(variáveis binárias) para capturar efeitos qualitativos. Dentre elas, nossa variável de 

intervenção, o streaming, medido pelo ano de entrada da empresa Netflix no mercado de 

streaming de vídeo em 2007. Assim, filmes lançados após 2007 receberam valores igual à 1 e 

zero caso contrário. A tabela 3 mostra a quantidade de filmes antes e depois dessa intervenção 

no país de tratado (Estados Unidos) e nos países de controle (Reino Unido e Austrália). 

Tabela 2 – Apresentação da quantidade de títulos distribuídos entre o antes e depois da 

entrada do streaming em 2007 

Variável 2004 a 2006 2007 a 2019 

Estados Unidos 1,230 7,454 

Reino Unido 643 3,686 

Austrália 535 2,861 

TOTAL 2,408 14,001 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Apesar das 16 mil observações efetivamente coletadas, um número menor de 

observações foi utilizado, pois o cruzamento das informações reduziu este número conforme a 

metodologia aplicada, ou seja, filmes que possuíam algum missing (como a ausência de valor 

total de despesas do título), foram excluídos da amostra original, conforme pode ser observado 

nas seções de resultados dos Capítulos 2 e 3. 

Seguindo Souza (2017), a coleta foi realizada através de scripts desenvolvidos na 

linguagem de programação Python, com o auxílio da biblioteca Scrapy6, o qual permite a 

criação de um spider com crawler capaz de coletar conteúdo HTML delimitados por xPath e 

gerenciados por regras. Os scripts atualizados podem ser acessados no apêndice B. 

                                                           

 

 
6 Documentação da biblioteca. Disponível em: http://scrapy.org/ 
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Para a coleta no site Box Office Mojo, foram utilizadas as tabelas dos filmes lançados 

por ano, de 2004 a 20197 (https://www.boxofficemojo.com/year). Partindo dos links coletados, 

montou-se um spider inicial (algoritmo 1), capaz de visitar e realizar o scrapping das 

informações solicitadas. Os links possuem um padrão (identificador único), o que possibilitou 

o redirecionamento das páginas, permitindo a coleta das informações específicas dos títulos 

(summary) e também seus atributos financeiros e econômicos para os diferentes países. E ainda, 

seguindo o mesmo “identificador” coletado no Mojo, foi possível complementar a base de 

dados com as informações de críticas do IMDb, utilizando os algoritmos 5 e 6. 

1.3.2 Modelos de Regressão – Diferença em Diferenças (DD) 

Para avaliar o efeito da entrada da Netflix no mercado sobre o mercado de cinema foi 

empregada uma análise de intervenção utilizando o modelo de diferença-em-diferenças (DD) 

(IMBENS; WOOLDRIDGE, 2007). O modelo de diferença-em-diferenças estima a diferença 

entre cada grupo, quando temos um grupo de controle, isto é, um grupo que não foi afetado por 

uma mudança, e um grupo de tratamento, que foi afetado pelo evento, ambos com 

características semelhantes. A outra diferença diz respeito à diferença dessas duas médias no 

tempo, isto é, antes e depois de uma intervenção. 

Segundo Imbens e Wooldridge (2007), a configuração mais simples é aquela em que os 

resultados são observados para dois grupos por dois períodos. Sendo assim, para estudar os 

efeitos do streaming sobre o mercado de cinema americano usaremos as diferenças entre o 

consumo de filmes nos Estados Unidos (grupo de tratado) e no Reino Unido e Austrália (grupos 

para controle). A segunda diferença está no tempo, antes e depois da entrada do streaming no 

mercado americano. Neste modelo, a regressão permite observar diferenças na distribuição de 

características dos grupos de tratamento e controle, por isso a escolha dos países com os anos 

distintos da intervenção do streaming, além de Austrália e Reino Unido se configurarem como 

bons grupos de controle para os Estados Unidos por falarem o mesmo idioma, além de 

guardarem formação cultural comum (colônia e colonizado). Nos Estados Unidos, o streaming 

(com a Netflix) entrou em 2007, no Reino Unido seu início data em 2012, enquanto na Austrália 

apenas em 2015, o que permite considerar um período em que existia streaming somente em 

um país enquanto nos outros não. 

                                                           

 

 
7 Os títulos e informações da base de dados até o ano de 2015 para os Estados Unidos, foram cedidos por Souza 

(2017). 
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Desta forma, a amostra total foi dividida em seis grupos, sendo dois grupos de controle 

antes da mudança com Reino Unido e Austrália (antes de 2007), dois grupos de controle depois 

da mudança (Reino Unido e Austrália, após 2007 e incluído), o grupo de tratamento antes da 

mudança (Estados Unidos antes de 2007) e o grupo de tratamento depois da mudança (Estados 

Unidos após 2007, inclusive). A aplicação do modelo está detalhada na seção 2.3.2. 

Esquematicamente, podemos representar esse procedimento a partir do seguinte quadro: 

Tabela 3 – Modelo de diferença em diferenças 

GRUPO ANTES POLÍTICA DEPOIS DIFERENÇAS 

Tratamento 𝑇0 𝑋 𝑇1 𝑇1 − 𝑇0 
Controle 𝐶0  𝐶1 𝐶1 − 𝐶0 

Diferenças 𝑇0 − 𝐶0  𝑇1 − 𝐶1 (𝑇1 − 𝑇0) − (𝐶1 − 𝐶0) 
ou 

(𝑇1 − 𝐶1) − (𝑇0 − 𝐶0) 

Fonte: Amaral (2011) 

A diferença (𝑇1 − 𝑇0) − (𝐶1 − 𝐶0) mostra em que medida o grupo de tratamento e o de 

controle se alteraram, ou seja, a diferença entre as diferenças nos dois períodos. Enquanto, 

fazendo (𝑇1 − 𝐶1) − (𝑇0 − 𝐶0) temos as diferenças entre os grupos de tratamento e de controle 

antes e depois do evento, respectivamente. Os números representam o período da amostra 

(figura 3), sendo 0 para antes da mudança e 1 para depois. 
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Figura 3 – Ilustração da abordagem diferença-em-diferenças 

 

Fonte: Morris et al. (2013) 

De acordo com Amaral (2011), 𝑇𝑖 igual a 1 indica os indivíduos do grupo de tratamento 

e 0 são os indivíduos do grupo de controle, 𝑡𝑖 igual a 1 para quando os dados se referem ao 

momento pós-intervenção e 0 para o período pré-intervenção. Temos então, a seguinte 

expressão:  

𝑌𝑖  =  𝛼 + 𝛽𝑇𝑖 + 𝛾𝑡𝑖 + 𝛿(𝑇𝑖  ∗  𝑡𝑖) + 휀𝑖 (1)     

Sendo 𝑌 a representação da variável estudada, 𝛼 valor esperado para 𝑌 antes da mudança 

(termo constante). 𝛽 é o impacto do grupo de tratamento na variável estudada, enquanto 𝛾 é o 

impacto do período posterior sobre 𝑌. A variável de interesse é 𝛿, que descreve o impacto pós-

evento sobre o grupo de tratamento, em relação ao grupo de controle, sobre 𝑌, 휀𝑖 identifica o 

erro aleatório não observado. 

Uma outra estratégia a ser aplicada, é o diferença-em-diferenças para múltiplos 

períodos, no qual sua configuração geral é baseada em vários períodos e classificações de 

tratamento, pois impõe uma estrutura significantemente maior para o problema, uma vez que 

explora mais informações sobre sua extensão. De forma geral, o modelo de regressão para dois 
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grupos (Reino Unido e Austrália) e períodos simultâneos (2007 para os EUA, 2012 para o Reino 

Unido e 2015 para a Austrália) (IMBENS; WOOLDRIDGE, 2007) pode ser descrito como: 

𝑅𝑖𝑡𝑐 =  𝛼0 +  𝛼1𝑇𝑡  + 𝛼2𝐺𝑐 +  𝛼3𝑃𝑐𝑡 +  𝑋’∆ +  𝑣𝑖𝑡𝑐  (2)  

Onde o coeficiente de interesse é 𝑎3, sendo 𝑇 o conjunto de variáveis binárias que 

descreve o lançamento da Netflix em cada país cruzado com variáveis de país, 𝐺 que descreve 

os grupos de tratado e controle, enquanto 𝑃 é o resultado cruzado entre 𝑇 e 𝐺. 

As aplicações e estimativas foram realizadas com o software estatístico Stata8. 

1.3.3 Técnica de Inteligência Artificial – Regressão de Floresta Aleatória 

Em adição aos modelos diferença-em-diferenças (DD), modelos de regressão de 

aprendizado de máquina, com o Random Forest (BREIMAN, 2001) foram estimados para 

verificar a robustez dos primeiros achados. Busca-se checar se a bilheteria de um filme, nos 

cinemas norte americano, antes e depois do vídeo streaming (a entrada da Netflix em 2007) e 

após o início da produção de conteúdo (a partir de 2012) foram alteradas, usando diferentes 

medidas e modelos para explicar o efeito. 

A técnica de Random Forest (Floresta Aleatória, RF) é construída a partir de Árvores 

de Decisão (BREIMAN et al., 1984) e possui um mecanismo de previsão e classificação em 

que a principal característica é a capacidade de dividir recursivamente um conjunto de dados 

de acordo com as variáveis preditoras. De acordo com Breiman (2001), RF é uma técnica 

supervisionada de aprendizado de máquina que pode ser aplicada por meio de classificação ou 

regressão, quando são combinadas várias árvores de decisão adicionando aleatoriedade para 

melhorar a precisão. A técnica de RF tem sido utilizada com sucesso em diversas áreas de 

conhecimento (VERIKAS; GELZINIS; BACAUSKIENE, 2011). 

Como ideia central, o modelo de RF visa combinar N árvores de decisão, construídas a 

partir de diversas amostras bootstrap do conjunto de dados original e um subconjunto aleatório 

(de tamanho pré-determinado q) das variáveis p, para ser capaz de classificar um conjunto 

conforme uma dada característica. 

                                                           

 

 
8 Stata: Software para Estatística e Ciência de Dados. Acesso em: https://www.stata.com/ 
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De forma detalhada, o procedimento de construção de uma floresta aleatória é o seguinte 

(BREIMAN, 2001; VERIKAS; GELZINIS; BACAUSKIENE, 2011; VERIKAS et al. 2017): 

1. Escolher o tamanho da floresta N (n_estimators) como um número de árvores a crescer 

e o tamanho do subespaço q ≤ p como um número de características a serem fornecidas 

para cada nó da árvore. 

2. E na sequência, amostras bootstrap (amostra aleatória com substituição, podendo haver 

repetições de observações) do conjunto de dados de aprendizagem são criadas. 

● As informações que não entraram nessas amostras são conhecidas como pontos 

out-of-bag (OOB), ou "dados fora do saco" e são de extrema utilidade para 

estimar o erro de generalização e a importância de variáveis. 

3. Ao crescer uma árvore, em cada nó, q variáveis são selecionadas aleatoriamente entre 

as p variáveis disponíveis.  

● Na seleção de aleatoriedade de recursos – ou seja, a cada nó criado, um novo 

subconjunto de covariáveis é sorteado – em cada nó (q ≤ p) diminui a correlação 

entre as árvores na floresta, diminuindo assim a taxa de erro da floresta. 

4. As etapas 2 e 3 são repetidas até que o tamanho N da floresta seja atingido.  

Combinando as árvores da floresta aleatória, em problemas de regressão, o resultado é 

computado a partir da média entre todas as árvores; e para a classificação, o resultado é obtido 

por votação (voto majoritário) dos resultados de cada uma das árvores. Neste trabalho, o foco 

é resolver o problema com o método de regressão (figura 4), portanto, a consolidação dos 

resultados será feita especificamente a partir da média, enquanto as estimativas de acurácia do 

modelo, serão medidas utilizando o coeficiente de determinação ou R-quadrado que representa 

a proporção da variância na variável dependente que é explicada pelo modelo de regressão.  

Para avaliar a precisão dos modelos, utilizaremos as métricas de erro médio absoluto 

(MAE), erro quadrático médio (MSE) e raiz do erro médio quadrático (RMSE). MAE 

representa a média da diferença absoluta entre os valores reais e os previstos no conjunto de 

dados, medindo a média dos resíduos: 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑁
∑| 𝑦𝑖 − �̂� |

𝑁

𝑖=1

(3)  

 

MSE é caracterizado pela média da diferença quadrática entre os valores originais e 

previstos no conjunto de dados:  
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𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑁
∑(𝑦𝑖 −  �̂�)2

𝑁

𝑖=1

 (4)  

Enquanto RMSE resulta na raiz quadrada do erro quadrático médio. 

Figura 4 – Arquitetura do modelo Random Forest 

 

Fonte: Verikas et al. (2016) 

Vale lembrar que as RFs9 são executadas com eficiência e indicadas para grandes 

conjuntos de dados, que podem lidar com milhares de variáveis de entrada, além de fornecer 

estimativas de quais variáveis são importantes ou não para uma classificação/previsão. 

Característica essa, interessante e bastante utilizada dos métodos ensemble, modelos que 

constroem amostras bootstrap, como a Floresta Aleatória, havendo a possibilidade de utilizar 

as amostras deixadas para formar estimativas de estatísticas importantes para classificar essa 

importância das variáveis determinantes de um problema (BREIMAN, 2001), sendo 

fundamental para entender a interação dessas variáveis para melhores desempenhos de 

predição. 

Segundo Breiman e Cutler (2004) existem quatro diferentes maneiras de avaliar a 

importância de variáveis no processo de classificação, mas utilizaremos o método por 

                                                           

 

 
9 Random Forests por Leo Breiman e Adele Cutler. Acesso em: 

https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/RandomForests/cc_home.htm 



35 

permutação de dados OOB implementado pelo pacote randomForest (LIAW e WIENER, 2002) 

do RStudio.  De acordo com Cutler (2012) e Breiman (2001), para calcular a importância de 

uma variável p, (1) primeiro, as observações out-of-bag são passadas para o fim da árvore e os 

valores preditos são calculados. Em (2) seguida, os valores da variável são permutados 

aleatoriamente nos dados out-of-bag, mantendo todas as outras variáveis preditoras fixas. 

Então, esses dados out-of-bag modificados são passados para a árvore e os valores previstos 

são calculados. Isso é repetido para p = 1,2, ..., P. Este processo fornece dois conjuntos de 

previsões out-of-bag para cada observação, um conjunto obtido de dados reais e outro 

permutado por p variáveis. Subtraindo o MSE, ou taxa de erro, dos dados oob com variáveis p 

permutadas (2) do valor obtido pela classe correta nos dados oob intocados (1), é obtido a média 

desse número para todas as árvores na floresta. Assim, obtém-se a pontuação de importância 

bruta para a variável p de modo que quanto maior o erro quadrático mais relevante é o atributo. 

Essas estimativas são realizadas durante o treinamento do modelo utilizando um único trecho 

da floresta e nenhum conjunto de teste. 

Nesta etapa e no caso deste estudo, a principal medida de interesse com o RF é a 

importância das variáveis preditoras para determinar se mudanças na bilheteria de cinema estão 

diretamente ligadas a inserção do streaming no mercado cinematográfico, ou seja, se nossas 

variáveis ano de lançamento e entrada do streaming são importantes e o quanto essa importância 

interfere no resultado. 
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Apêndice A – Revisão sistemática 

Considerando a interdisciplinaridade desta pesquisa, onde investigamos o efeito de uma 

nova tecnologia sobre um bem de informação tradicional, utilizando diferentes técnicas de 

regressão e ferramentas computacionais em dados econômicos e financeiros do mercado 

cinematográfico norte-americano, a revisão sistemática da literatura foi elaborada em duas 

partes distintas, cada uma com um objetivo e metodologia, para extração de informações e 

condução da pesquisa. A primeira parte focada no contexto do objetivo principal deste estudo, 

onde buscamos pesquisas com foco similares, ou seja, a influência da evolução tecnológica nos 

mercados tradicionais. 

A segunda buscou identificar projetos que relatassem a utilização de técnicas de 

aprendizagem de máquina na predição de sucesso, abrangendo apenas, o mercado 

cinematográfico para questões de comparações e ainda, verificar quais as variáveis tendem a 

influenciar na predição das bilheterias.  
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Protocolo para revisão sistemática (Parte 1) 

Objetivo 

Identificar na literatura artigos com objetivos similares ao da presente pesquisa, onde 

estuda o efeito de uma tecnologia (streaming) sobre um bem de informação (cinema), ou seja, 

artigos relacionando as receitas ou sucesso de um bem com a evolução tecnológica. Delimitado 

apenas a serviços streaming e sob demanda. 

Questões de pesquisa 

1. Qual o impacto que a tecnologia tem causado na indústria cinematográfica? 

2. Quais métodos e técnicas estão sendo utilizados para encontrar este efeito? 

Intervenção: métodos e técnicas de avaliação. 

Controle: artigos de surveys obtidos com a orientadora, teses e dissertações, revisões 

sistemáticas anteriores. 

População: estudos sobre avaliações de impacto de um bem de informação em relação à 

tecnologia. 

Resultados: visão profunda e abrangente dos métodos e técnicas de avaliação desse impacto. 

Aplicação: eleger e/ou priorizar métodos e técnicas matemáticas e computacionais que 

satisfaçam a intenção de pesquisa. 

Seleção de fontes 

As fontes deverão estar disponíveis na web, preferencialmente em bases de dados 

científicas das áreas de economia e computação. Poderão ser selecionados também, trabalhos 

disponíveis em outros meios, desde que atendam aos requisitos da Revisão Sistemática. 

Priorização para artigos de periódicos ou anais de eventos com revisão por pares quando se 

referir a artigos ou aprovado por banca examinadora quando se referir a trabalhos de conclusão 

de curso, mestrado ou doutorado; somente em inglês. 

Listagem de fontes 

1) Biblioteca Digital IEEE Xplore (https://ieeexplore.ieee.org/) 

2) Scopus (https://www.scopus.com/) 

3) Web of Science (https://www.webofknowledge.com/) 
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Palavras-chaves: box office, cinema, movie theaters, streaming, on-demand, Netflix. 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

(I) Inclusão     

1. Possuir as palavras-chave no Abstract/Título 

2. Consideram o streaming ou vídeo sob demanda em suas análises 

(E) Exclusão     

1. Língua estrangeira, exceto inglês 

2. Não disponível na íntegra 

3. Áreas que fogem do escopo desta pesquisa (por exemplo, Análise individual de 

filmes, Análise Artística) 

4. Livro 

5. Data de publicação maior que 15 anos 

Condução e Extração 

Nesta etapa, os estudos foram identificados, coletados e selecionados seguindo os 

critérios de inclusão e exclusão determinados no planejamento. A string de busca utilizada nas 

bases de dados Web of Science e Scopus pode ser visualizada na tabela 4, escolhida de modo a 

refinar de forma mais específica possível, o objetivo deste trabalho. 

Tabela 4 – String de busca 

String de Busca Base de Dados Resultados 

box office AND (cinema OR movie theaters) 

AND (streaming OR on demand OR Netflix) 

Web of Science 36 

Scopus 83 
 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Com a seleção concluída, foi feito as extrações das informações relevantes e reunidas. 

Evitando resultados muitos discrepantes, limitou-se a string de busca de forma a retornar 

conteúdo com pelo menos um mínimo fator de interesse, a exemplo artigos das mais diversas 

áreas no qual os objetivos não contemplam os desta pesquisa. Para todas as buscas realizadas, 

foram utilizadas as metodologias definidas anteriormente, sobre língua e preferência por 

publicações em journals e periódicos. Também foi seguido as opções de apenas conteúdos 

disponíveis aos usuários USP. A pesquisa foi datada de 2005 a 2020. 
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Resultados 

 A sumarização dos trabalhos traz os 5 estudos analisados na revisão sistemática, 

conforme apresentados na tabela 5.  

Tabela 5 – Descrição dos trabalhos revisados 

ID Título Autor 

1 
Changing the channel: Digitization and the rise of “middle tail” 

strategies 

Benner e 

Waldfogel (2020) 

2 Experimental evidence on demand for “on-demand” entertainment 
McKenzie J. et al. 

(2019) 

3 
Online movie success in sequential markets: Determinants of video-

on-demand film success in Korea 

Kim e Kim 

(2017) 

4 
The impact of digital technology on the distribution value chain 

model of independent feature films in the UK 

Kehoe e Mateer 

(2015) 

5 
E-movie industry and its roles on traditional movie entertainment 

modes 
Smith (2008) 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

O artigo de Smith (2008) é o mais antigo do conjunto selecionado, onde trabalhando 

com empresas do estilo da Netflix (antes do streaming, com a locação de DVD) encontrou que 

os cinemas estão enfrentando uma maior concorrência do que quando a televisão em cores foi 

inicialmente lançada e considerada o fim das salas de cinema. Com base em uma revisão da 

literatura, construção de modelos e evidências por meio de experimentos anteriores obtidos em 

pesquisas e enquetes, concluiu então, que uma parcela cada vez maior da população, prefere 

assistir a filmes no conforto de suas próprias casas.  

Com base em como as mudanças tecnológicas associados a digitalização afetaram as 

indústrias, Benner e Waldfogel (2020) investigam a existência da cauda média – após estudos 

anteriores apontarem estratégias de que os volume de dados são classificados de forma 

decrescente (cauda longa) –, examinando as influências da digitalização em novos tipos de 

produtos, mostrando que as mudanças nos padrões diferem de uma tendência de tempo simples 

e que coincidem também, com o momento da digitalização. Concluíram então, que os custos 

de produção foram reduzidos e os novos canais de distribuição digital estimularam os 

produtores a criarem produtos voltados para públicos menores. 

Kim e Kim (2017) analisam os determinantes teatrais e pós-teatrais do sucesso dos 

filmes sob demanda em plataformas coreanas de IPTV e utilizando técnicas de análise de 

regressão múltipla hierárquica confirmam que há um maior desempenho de bilheteria em 
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períodos de espera mais curtos, o que levam as visualizações VOD mais altas. No entanto, 

avaliam que os cinemas nacionais ainda são a maior vitrine da indústria cinematográfica e, 

sugerem que os distribuidores devem, portanto, lutar para compartilhar a tela ou concentrar os 

orçamentos de marketing com o objetivo de atrair mais público aos cinemas. 

Para o mercado de cinema britânico, Kehoe e Mateer (2015) argumenta como as 

tecnologias digitais emergentes perturbaram a prática de distribuição de filmes independentes, 

examinando as mudanças nos hábitos do consumidor e concluíram, que a distribuição de filmes 

está mudando de um mercado movido pela oferta para um mercado movido pela demanda10. 

Enquanto McKenzie et al. (2019) utilizando modelos discretos de regressão como 

multinomial logit (MNL), mixed multinomial logit (MMNL) e latent class (LC), para estimar 

padrões de substituição, a partir de experimentos de escolha de preferência declarada com dados 

e informações coletados por meio de pesquisas e questionários em uma Universidade 

Australiana, examinam como o SVoD interrompeu o consumo de filmes e televisão, chegando 

em resultados, onde revelam que embora algumas alternativas tradicionais continuem 

importantes, os serviços por assinatura audiovisual vieram para alterar os hábitos de consumo 

da população, diminuindo também, o consumo de pirataria digital. 

Está claro, que o SVoD está criando uma interrupção significativa e é altamente 

valorizado pelos consumidores, o que ficou evidente nas estimativas de WTP (estimativas de 

disposição a pagar) (MCKENZIE et al., 2019). Com o aparente excedente de consumidores 

exportados desses serviços, não surpreende que a adoção de serviços como a Netflix tenha sido 

tão difundida em todo o mundo. Em resumo, a literatura levantada não é conclusiva em relação 

aos efeitos dos meios tecnológicos sobre o consumo de cinema. Isso porque por um mesmo 

lado que aponta as mudanças tecnológicas como reflexo direto no comportamento e consumo 

da população (SMITH, 2008), temos um outro que oferece resultados positivos aos cinemas 

tradicionais somados com maiores propagandas e divulgações (KIM; KIM, 2017; MCKENZIE 

et al., 2019).  

Protocolo para revisão sistemática (Parte 2) 

Objetivo 

                                                           

 

 
10 Oferta é a quantidade de um produto ou serviço disponível. Enquanto, demanda é a quantidade de produtos ou 

serviços que os consumidores estão dispostos a pagar. 
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 Adquirir uma visão abrangente dos principais métodos e algoritmos de inteligência 

artificial conhecidos na literatura e que tem sido empregado na previsão de sucesso de um filme 

além de quais as variáveis mais utilizadas e de maiores importâncias nestas predições. 

Questão de pesquisa 

1. Quais as técnicas de IA são usadas para previsão de sucesso de bilheterias? 

2. Quais as variáveis (técnicas ou econômicas) que apresentam melhor performance em 

uma previsão? 

Intervenção: métodos e técnicas de avaliação. 

Controle: bibliografia recomendada pela orientadora, teses e dissertações, revisões 

sistemáticas anteriores. 

População: estudos relacionados a utilização de inteligência artificial aplicados a 

informações econômicas do mercado cinematográfico. 

Resultados: conhecimento amplo de como a IA pode ser utilizada na previsão de sucessos 

e, quais as técnicas utilizam fatores de importância em sua conclusão. 

Seleção de fontes 

As fontes deverão estar disponíveis via web, preferencialmente em base de dados 

científicas das áreas de economia e computação. 

Listagem de fontes 

1) Biblioteca Digital IEEE Xplore (https://ieeexplore.ieee.org/) 

2) Scopus (https://www.scopus.com/) 

3) Web of Science (https://www.webofknowledge.com/) 

Palavras-chaves: artificial intelligence, movie theaters, prediction, machine learning, 

movie, success, box-office, ensemble. 

Critérios de Inclusão e Exclusão 

(I) Inclusão     

1. Possuir as palavras-chave no Abstract/Título 

2. Utilizam banco de dados de filmes 

(E) Exclusão     
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1. Língua estrangeira, exceto inglês 

2. Não disponível na íntegra 

3. Áreas que fogem do escopo desta pesquisa  

4. Livro 

5. Data de publicação maior que 15 anos 

Condução e Extração 

Nesta parte da revisão, foram identificados, coletados e selecionados os estudos 

seguindo os critérios de inclusão e exclusão determinados no planejamento. As strings que 

foram aplicadas nas bases de dados Web of Science e Scopus podem ser visualizadas na tabela 

6, escolhidas de modo a refinar de forma específica, o objetivo do trabalho. 

Tabela 6 – String de busca 

ID String de Busca Base de Dados Resultados 

1 
artificial intelligence and movie theaters and 

prediction 

Web of Science 3 

Scopus 14 

2 
machine learning and movie and prediction and 

success 

Web of Science 25 

Scopus 36 

3 
prediction and box office and machine learning 

and movie 

Web of Science 35 

Scopus 41 

4 
movie and box office and prediction and 

ensemble 
Scopus 5 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Ao final das buscas foram obtidos 159 documentos, distribuídos conforme apresentado 

na tabela 7. Deste total, alguns apresentaram duplicidade, trazendo o resultado da busca para 

84 artigos, que foram analisados em relação a sua relevância quanto ao tema sendo então 

excluídos os artigos que não apresentavam contribuição relevante ou ofereciam abordagens não 

relacionadas à questão de pesquisa. Finalmente, foram incorporados 41 artigos à pesquisa 

(tabela 8) pois apresentavam contribuições relevantes ou estabeleciam marcos acerca do tema 

pesquisado. 

Tabela 7 – Quantidade de artigos distribuídos por base de dados após exclusão de duplicidade 

ID da busca Base de Dados Resultados 

1 
Web of Science 2 

Scopus 4 

2 Web of Science 5 
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Scopus 36 

3 
Web of Science 8 

Scopus 26 

4 Scopus 3 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Evitando resultados fora do escopo do estudo, limitou-se a string de busca de forma que 

retornasse conteúdo com um mínimo fator de interesse. Para todas as buscas realizadas, foram 

utilizadas as metodologias definidas anteriormente, sobre língua e preferência por publicações 

em journals e periódicos. Também foi seguido as opções de apenas conteúdos disponíveis aos 

usuários USP, sendo a pesquisa datada de 2005 a 2021. 

Resultados 

 A sumarização dos trabalhos traz os 41 estudos analisados nesta revisão sistemática, 

conforme são apresentados na tabela 8. Onde, dos 84 artigos retornados apenas esses 41 

seguiram os critérios e foram selecionados para a leitura. Após análise, identificamos alguns 

algoritmos e técnicas de inteligência artificial atualmente utilizadas na previsão de sucesso de 

bilheterias, conforme apresentado na figura 5. De modo, que foi possível constatar que dentre 

os estudos abordados por esta revisão, a Floresta Aleatória foi o algoritmo mais utilizado, sendo 

citado em 23 estudos, seguido pelas árvores de decisão e o algoritmo de vetores de suporte 

(machine e regression). 
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Figura 5 – Categorização dos resultados: técnicas 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

A partir dessa visualização, podemos observar a pluralidade dos trabalhos encontrados, 

de modo que num mesmo tema existem divergências entre objetivos, aplicabilidade e 

resultados. Com foco em previsão de sucesso ou fracasso de filmes nas salas de cinemas, os 

estudos utilizam as mais diversas técnicas e modelos na tentativa de orientar produtores, 

estúdios, distribuidores e redes de cinema com o lançamento de seus títulos, além da utilização 

de diferentes características sobre dados e informações em distintos períodos de produção, 

divulgação e lançamento. 

 Alguns trabalhos mostram correlações positivas entre quantidade de avaliações, receita, 

orçamento, nível de equipe, produtores e atores, tornando características significativas para o 

resultado da predição. Os dados variam entre as coletas por sites especializados e informações 

retiradas de redes sociais e plataformas de vídeos, Twitter e YouTube por exemplo, avaliando 

os sentimentos e críticas aos produtos para se obter as avaliações e predições, prevendo o 

faturamento e a opinião do público. Entretanto, nenhum destes estudos, (exceto Quader et al. 

2017a, 2017b) pertencem à área de economia, sendo que neste caso é exigido considerar os 
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efeitos da inflação em unidades monetárias. No aspecto temporal, as publicações apresentaram 

uma tendência de crescimento nos últimos anos. Após a busca, análise e categorização dos 

resultados encontrados (tabela 8), foi possível realizar uma análise mais aprofundada nas 

pesquisas e propostas apresentadas pelos autores, que são detalhadas resumidamente na 

sequência. 

Tabela 8 – Relação dos trabalhos selecionados para a revisão sistemática 

ID Título Autor Ano 

1 
Predicting Self‐declared Movie Watching Behavior Using Facebook 

Data and Information‐Fusion Sensitivity Analysis 
Bogaert et al. 2019 

2 
An improved sentiment analysis of online movie reviews based on 

clustering for box-office prediction. 
Nagamma et al. 2015 

3 
Box office forecasting using machine learning algorithms based on 

SNS data. 
Kim et al. 2015 

4 
Predicting the Near-Weekend Ticket Sales Using Web-Based 

External Factors and Box-Office Data. 
Moon et al. 2014 

5 Movie Profit Prediction. Charulatha et al. 2021 

6 
Movie Revenue Prediction Based on Purchase Intention Mining 

Using YouTube Trailer Reviews. 
Ahmad et al. 2020 

7 

Prediction Model for Bollywood Movie Success: A Comparative 

Analysis of Performance of Supervised Machine Learning 

Algorithms. 

Verma e Verma 2020 

8 
Early Predictions of Movie Success: The Who, What, and When of 

Profitability. 
Lash e Zhao 2016 

9 
Artificial intelligence-based predictions of movie audiences on 

opening Saturday. 
An et al. 2021 

10 Predicting Movie Success Using Regression Techniques. Razeen et al. 2021 

11 
Machine Learning Approach to Predict Movie Revenue Based on 

Pre-Released Movie Metadata. 
Mahmud et al. 2020 

12 
Forecasting Box Office Performances Using Machine Learning 

Algorithms. 
Çağliyor et al. 2020 

13 Sentiment Analysis of Movie Reviews based on Machine Learning. Yang 2020 

14 
Sequel movie revenue prediction model based on sentiment 

analysis. 
Ahmad et al. 2020 

15 
The impact of online review helpfulness and word of mouth 

communication on box office performance predictions. 
Lee e Choeh 2020 

16 
Using Academy Awards to Predict Success of Bollywood Movies 

using Machine Learning Algorithms. 
Masih e Ihsah 2019 

17 
Considering online consumer reviews to predict movie box-office 

performance between the years 2009 and 2014 in the US. 
Hu et al. 2018 

18 
Box-office forecasting based on sentiments of movie reviews and 

Independent subspace method. 
Hur et al. 2016 

19 Dynamic Box Office Forecasting Based on Microblog Data. Chen et al. 2016 

20 
Quantifying domestic movie revenues using online resources in 

China. 
Xiao et al. 2016 
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21 
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Modelos e Aplicações 

Em resumo, diversos modelos e aplicações são utilizadas na literatura atual com 

objetivos distintos. Abaixo é apresentado uma síntese dos principais resultados e os algoritmos 

e técnicas que se destacam. 



52 

Sucesso e Fracasso 

Explorando o uso de aprendizado de máquina para a predição de desempenho de um 

filme antes de seu lançamento, classificando com base em receitas, Delen e Sharda (2012) 

utilizam Redes Neurais e categorizam os resultados entre sucesso e fracasso, Parimi e Caragea 

(2013) seguem o mesmo objetivo, mas utilizam técnicas de Regressão Logística e Floresta 

Aleatória, enquanto Darapaneni et al. (2020) inclui diferentes atributos como equipe do filme e 

o enredo, e com o auxílio de XBOOST conclui que o número de avaliações de usuários, a receita 

bruta e o orçamento são as características mais significativas para melhores predições.  

Seguindo a literatura de previsão de “hit/blockbuster” ou “flop”, Verma e Verma (2020) 

compara diversas técnicas de aprendizado de máquina, e finaliza com resultados superiores a 

partir da Floresta Aleatória que são capazes de alcançar melhor precisão, além de indicar que 

os preditores mais importantes para o sucesso de um filme são a classificação musical, seguida 

pela classificação IMDb – ou seja, a média de críticas – e a quantidade de telas usadas em seu 

lançamento, por outro lado, Mahmud et al. (2020) conclui sua pesquisa com Multilayer 

Perceptron (MLP). Para o mercado indiano, Kanitkar (2018) utiliza Rede Neural e K-Nearest 

Neighbors (KNN) em suas classificações, anteriormente, e com o auxílio de Bagging, Jaiswal 

e Sharma (2017) encontraram que trilha sonora aumenta a previsão.  

Redes Sociais  

Utilizando Facebook como fundo principal de suas pesquisas, Bogaert et al. (2019) 

avaliam a probabilidade de um usuário do Facebook assistir ou não um filme de um determinado 

gênero, utilizando várias técnicas para testes, onde o AdaBoost obteve melhor desempenho 

através da avaliação dos perfis, explorando essa mesma intenção de comprar/assistir, Ahmad et 

al. (2020a) analisa comentários em trailers no Youtube com o uso de modelos lineares (MLR e 

SVM); anteriormente, Ahmed et al. (2015) utilizou tweets e comentários da plataforma de 

vídeo, para argumentar que sentimentos aproveitado de mídias sociais preveem o sucesso com 

mais precisão do que usar características convencionais, conforme os conjuntos de 

experimentos verificados, tais resultados foram verificados tanto para 

popularidade/classificação quanto para o faturamento de um filme com o auxílio da Decision 

Tree. 

Com o foco na popularidade e obtendo melhores desempenhos com a Floresta Aleatória, 

Dhir e Raj (2018) forneceram uma maneira de prever o sucesso de um filme antes de sua 
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chegada às bilheterias, em vez de ouvir os críticos para saber se um filme terá sucesso ou não, 

e descobriram que a quantidade de votos, a quantidade de críticas, o número de curtidas no 

Facebook, a duração do filme e o faturamento bruto de um filme afetam fortemente a pontuação 

do IMDb, por outro lado, Mhowwala et al. (2020) comparou a Floresta Aleatória com outros 

algoritmos e encontrou melhores resultados com XGBoost.  

Devido à importância de previsão em períodos iniciais, quando os investidores ainda 

querem saber quais serão os filmes mais promissores, até mesmo nas semanas seguintes ao 

lançamento, onde ainda se deseja prever os próximos passos das bilheterias, Kim et al. (2015) 

utilizaram as redes sociais Facebook e Twitter para propor três diferentes modelos, analisando 

o antes, o lançamento e semanas após o lançamento, conseguindo assim, prever ganhos de 

bilheterias, sendo o Support Vector Regression (SVR) a apresentar melhor desempenho entre 

os modelos utilizados, Ruwantha e Kumara (2020) também utiliza tweets em suas classificações 

com Rede Neural. Além das interações coletadas no microblog, Sharma et al. (2020) e Lash e 

Zhao (2016) utilizam a divulgação e analisam os comentários em trailers com o auxílio da 

Floresta Aleatória, Lash e Zhao (2016) seguem a hipótese de que quanto mais otimista, positivo 

ou entusiasmado o público estiver em relação a um filme, maior será a probabilidade de ele ter 

uma receita maior; de acordo com os autores anterior, Ruus e Sharma (2020) após alguns 

experimentos, conclui que o uso da técnica de RF desempenha melhor performance durante a 

previsão de bilheteria com o uso dessas características (metadata, critics, twitter).  

Para o cenário cinematográfico chinês, Chen et al. (2016) propôs uma abordagem 

utilizando a mídia social em tempo real, onde a partir das postagens realizam um modelo de 

previsão de bilheteria semanal, conseguindo maiores precisões com a regressão de rede neural, 

complementando, Xiao et al. (2016) além das mídias sociais utiliza sites de vídeo para prever 

o desempenho de bilheteria a partir de regressão linear múltipla.  

Lucratividade e Receita 

Nagamma et al. (2015) utilizou análises de sentimentos de resenhas para prever a 

tendência de receita de bilheteria com o uso SVM. Além das revisões Hur et al. (2016), utiliza 

também preditores tradicionais e informações básicas dos títulos como entrada, e encontram 

SVR e Redes Neurais como melhores em performance. Atualizando a literatura de sentimentos, 

Ahmad et al. (2020b) incluiu a previsão da receita para filmes sequenciais, onde propôs um 

método de imputação de valor ausente para o conjunto de dados de previsão da receitas, obtendo 

resultados mais precisos com o SVM, onde mostram que usar quatro filmes sequenciais em 

uma franquia para prever a receita de bilheteria de uma quinta sequência alcança uma previsão 
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melhor do que usar três sequências, mas, que também é melhor do que usar dois filmes 

sequenciais.  

Moon et al. (2014) com base em previsão de vendas de ingressos para os fins de semana 

na Coréia do Sul, determina a quantidade ideal de telas, utilizando dados de bilheterias, além 

de críticas online, classificação/poder de elenco e volume diário de pesquisa, as Redes Neurais 

apresentaram melhor desempenho quando acrescidos esses fatores externos. Estudando o 

primeiro sábado após a lançamento de um título, An et al. (2021) construíram um modelo para 

prever o público a partir de dados de pesquisas on-line e off-line e altas precisões foram obtidas 

com o auxílio da Floresta Aleatória, onde, à medida que a data de abertura se aproximava, a 

precisão da previsão era aumentada, logo as variáveis associadas ao tempo próximo a data de 

lançamento se fazem chaves para o modelo.  

Com o auxílio do classificador Adaboost, Balaganesh e Bhuvaneswari (2019) prevê taxa 

de sucesso, enquanto Abidi et al. (2020), utiliza o modelo linear generalizado e indica diretor 

como atributo mais significativo para a predição de popularidade de um filme, e Yang (2020) 

o CatBoost. Bristi et al. (2019) utilizando informações do Wikipedia e IMDb, utiliza o Random 

Forest que desempenha eficiência em prever classificação de um filme. 

Para a Índia, Charulatha et al. (2017) examina a lucratividade com o uso das Árvores de 

Decisão, na Turquia, Çağliyor et al. (2020) encontra orçamento, classificação MPAA, 

características como sequência e adaptação, além de intervalo entre a liberação dos filmes 

internacionais como variantes significativas para os resultados com o uso de SVM. De modo 

geral, Lee et al. (2020) constroem um modelo com o uso de árvores de decisão (incluindo 

floresta aleatória, ensacamento e reforço), onde realizam previsão de bilheterias das 3 primeiras 

semanas após o lançamento dos filmes, enquanto WU et al. (2019) opta por Gradient Boost. 

Melhores resultados alcançados com a utilização da Floresta Aleatória e Gradient 

Boosting empatado com Polinomial Regression, Razeen et al. (2021)  e Natarajan et al. (2019), 

respectivamente, utilizam as técnicas para reconhecer padrões históricos na indústria do cinema 

e tentar prever o sucesso dos próximos filmes, através da bilheteria, ou seja, o sucesso comercial 

de um filme em termos de dinheiro total de ganho, o RF (RAZEEN et al., 2021)  ainda auxilia 

a determinar a opinião das pessoas  sobre um determinado título (número de votos, análises em 

sites) como a característica mais importante para determinar o sucesso do filme juntamente com 

o orçamento, Hu et al. (2018) utilizando Árvore de Decisão também chega a resultados 

parecidos, encontrando precisão ao utilizar resenhas e a quantidade das críticas como 

características preditivas; ao mesmo tempo, Lee e Choeh (2020) justifica que a importância de 
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avaliações e revisores na previsão de receita de bilheteria, apresentam melhor desempenho de 

previsão quando as revisões são úteis ou feitas por aqueles grandes/importantes revisores. 

Mesclando informações de diversas fontes e dados cinematográficos dos sites IMDb, 

Rotten Tomatoes, Box Office Mojo e Metacritic, Quader et al. (2017a) compara diversas 

técnicas (melhores resultados com Rede Neural Perceptron Multicamadas) para prever um valor 

de lucro líquido de um título a partir das informações históricas, e ainda (QUADER et al., 

2017b) concluem que orçamento, votos do IMDb e número de telas são os recursos mais 

importantes e que desempenham um papel vital em uma previsão de sucesso. Assumindo que 

o custo de produção é dado, ou seja, concluindo que tal característica é essencial para melhores 

resultados, Ankit et al. (2020) utiliza o Gaussian Naive Bayes (GNB) para prever sucesso de 

filmes em estágios iniciais de produção. E ao acrescentar prêmios da academia como uma 

possível característica para melhorar os resultados de predição de sucessos em bilheterias, 

Masih e Ihsan (2019) concluíram com o auxílio da Floresta Aleatória, que o fator traz uma leve 

alteração nos resultados, mas não a considera como significativa. 

Viana et al. (2016) exploraram a relação entre o desempenho da equipe e suas 

características, criando uma rede social de produtores de filmes e extraindo características 

topológicas de cada equipe, construindo então, um preditor de sucesso do filme com base nos 

recursos extraídos, com a ajuda da Bayesian Ridge Regression. Os resultados mostram que os 

recursos topológicos têm poder preditivo sobre o sucesso do filme e também podem ser 

incluídos em outros modelos não topológicos para melhorar a precisão.  

De forma geral, foi possível constatar que além do Random Forest aparecer como o 

algoritmo mais utilizado para testes nos estudos abordados pela revisão, ele também garante 

eficiência e se sobressai no quesito de predição, sendo utilizado com diversos tipos de dados e 

com diferentes metodologias, alcançando resultados eficientes. A busca ainda revelou, que 

variáveis como orçamento, números de telas e críticas/comentários (quantidade e média) são 

indispensáveis para atingir melhores resultados. 
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2 Vídeo streaming e filme em salas de cinemas nos Estados Unidos – Uma análise em 

Diferença em Diferenças 

2.1 Introdução 

O streaming de vídeo se tornou a principal opção para o consumo de filmes desde o 

início da pandemia do COVID-1911, o que tem representado um desafio para o comportamento 

humano, em particular no que diz respeito às grandes aglomerações. Por essa razão, os cinemas 

restringiram suas atividades, na medida em que vacinas ou tratamentos eficazes não estão 

totalmente disponíveis para a população. Trata-se de uma tecnologia que consiste em uma 

forma de transmissão instantânea de dados de vídeo e música por meio de um serviço, de modo 

que o consumidor pode assistir filmes ou ouvir música muito mais rápido do que o acesso 

alternativo na Internet sem precisar baixar conteúdo. 

Inspirados por este cenário e pelos problemas ocorridos com o mercado de músicas que 

foi extremamente abalado pelo streaming de música (ELBERSE, 2010) (AGUIAR; 

WALDFOGEL, 2018a), estudamos o efeito do streaming de vídeo sobre o consumo de cinema 

americano de 2004 a 2019, período anterior à pandemia, para verificar se o streaming de vídeos 

e o filme nos cinemas são bens substitutos. Deve-se observar que um filme é consumido com 

diversos bens complementares; enquanto o cinema inclui o teatro (um lugar para passear), 

pipoca e outras amenidades, um filme de streaming é consumido em diferentes dispositivos, 

um tablet, computador, celular, por exemplo, em casa a qualquer momento, sugerindo um 

conjunto diferente de amenidades também (MCKENZIE et al., 2019) (KIM; KIM, 2017). 

Aproveitamos a revolução (choque) que a inovação tecnológica dos serviços de 

streaming trouxe para estudar seu efeito sobre o consumo de cinema a partir de um modelo de 

diferença em diferenças. Empregamos os serviços de streaming de vídeo da Netflix, lançados 

em 2007, como um proxy para a entrada do serviço no mercado. A empresa foi a primeira a 

oferecer serviço de streaming de vídeo a uma parcela significativa da população americana e é 

líder no mercado. Os mercados do Reino Unido e da Austrália, onde a Netflix foi lançada em 

2012 e 2015, respectivamente, são nossos grupos de controle. As escolhas dos grupos de 

controle decorres de suas semelhanças de idioma e cultura. Eles também têm uma história 

                                                           

 

 
11 The Warner Bross just annouces that Wonder Woman release on streaming. 

https://www.nytimes.com/2020/12/07/business/media/warner-bros-hbo-max-movies-

pay.html?searchResultPosition=1 
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colonial comum, uma vez que tanto os EUA quanto a Austrália foram colonizados pelo Reino 

Unido e mantêm preferências de bens culturais semelhantes (HOLLOWAY, 2014) (DISDIER 

et al., 2009). 

A indústria de cinema dos Estados Unidos é uma indústria chave pois é a incumbente 

de filmes e detém a maior parcela de receitas do mercado mundial, conforme a Statista. De 

nosso conhecimento, nenhum estudo até agora investigou o efeito dos lançamentos de 

streaming de vídeo em filmes nos cinemas americanos; assim, exploramos essa lacuna e 

contribuímos com a literatura ainda incipiente. McKenzie et al. (2019), com base em 

experimento realizado em universidades australianas, concluíram que o streaming desloca o 

consumo de cinema e televisão. Parlow e Wagner (2018) investigaram o efeito da Netflix em 

19 países europeus e encontraram efeito de complementariedade. Note que este último estudo, 

entretanto, ainda não foi publicado em uma revista acadêmica com revisão de pares. 

Como a literatura ainda é escassa, nos baseamos em estudos semelhantes que podem 

elucidar alguns desenvolvimentos potenciais sobre o assunto. A literatura prévia aponta para 

uma redução no consumo de música em CDs devido a entrada do streaming no mercado musical 

(ELBERSE, 2010) (AGUIAR; WALDFOGEL, 2018a). A hipótese de substituição no consumo 

de filmes entre as salas de cinema e online advém de problemas ocorridos com o mercado de 

DVD, que quase foi erradicado com a introdução do vídeo sob demanda, que é identificado 

como um streaming diferente (SMITH; TELANG, 2008) (YU et al., 2018). 

Para o caso da relação entre streaming de vídeo e cinema, no entanto, os mecanismos 

que podem afetar a substituição são ligeiramente diferentes do streaming de vídeo e DVDs. 

Além das produções mais recentes da Netflix passarem a concorrer com filmes em cinema 

devido aos diferentes conteúdos (BURROUGHS, 2019) e à competição para o uso do tempo de 

lazer (WALLSTEN, 2015), também há uma substituição intertemporal de consumo de filmes, 

pois a disponibilidade dos filmes no streaming tende a ocorrer meses depois de seus 

lançamentos nas salas de cinema. A substituição, neste último caso, é impulsionada por 

consumidores com elasticidades intertemporais mais altas. 

Encontramos evidências robustas de que o streaming de vídeo é um bem substituto para 

o consumo de filmes nos cinemas quando usamos a receita per capita como variável 

dependente. O grau de substituição é pequeno (entre 0,5-4%), mas vem aumentando na última 

década com a produção de filmes e séries originais por empresas de streaming, por exemplo, 

Netflix, Disney e Hulu, até 2019. Usando receita total (medidas em valores atuais de 2004) 

como a variável dependente também obtemos estimativas negativas e estatisticamente 
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significativas (10-29%). Mas, como as tendências paralelas falham em atribuir o efeito 

exclusivamente ao streaming, desconsideramos esses resultados. 

Além desta introdução, a seção 2.2 deste artigo discute efeitos semelhantes de novos 

produtos tecnológicos sobre bens de informação no mercado prévio, na seção 2.3 nossos dados 

e métodos, a seção 2.4 apresenta e discute nossos resultados e a seção 2.5 nossas principais 

conclusões. 

2.2 Avanços tecnológicos e efeitos de serviços de streaming 

Segundo Varian (2005), além de ser um bem de experiência, um filme também é um 

bem de informação, pois pode ser digitalizado, transferido e armazenado. Isso o caracteriza 

como tendo um alto custo fixo e custo marginal quase zero, o que significa que o filme é caro 

de produzir, mas barato de reproduzir.  

Os recentes avanços tecnológicos – manifestados por tecnologias como a 

disponibilidade de Big Data, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, 5G e Indústria 4.0 – 

têm possibilitado inúmeros novos bens e negócios envolvendo bens de informação por meio da 

Internet (WALDFOGEL, 2017a) (WALDFOGEL, 2017b) (HADIDA et al., 2020). Waldfogel 

(2017a, 2017b) afirma que a evolução disruptiva da digitalização de bens de informação – 

filmes, músicas, livros e outros – gerou uma nova era de grande sucesso para esses bens e a 

criação de novos bens alternativos/substitutos. 

Os negócios que ofertam serviços por meio de aplicativos, músicas e vídeos streaming 

– Spotify, Netflix, etc., – representam desafios para as bem estabelecidas e tradicionais mídias 

(AGUIAR; MARTENS, 2016) (WALDFOGEL, 2017a) (WALDFOGEL, 2017b) (BENNER; 

WALDFOGEL, 2019) (MATOS et al., 2017) (MCKENZIE et al., 2019). A empresa Netflix é 

pioneira e fornecedora global de filmes e séries via streaming e a empresa líder em streaming 

de vídeo nos EUA e em muitos outros países (AGUIAR; WALDFOGEL, 2018b). 

O streaming se tornou o elemento central das novas estratégias de distribuição de 

empresas, capitalizando filmes potencialmente bem-sucedidos, integrando plataformas de 

conteúdo e promovendo entregas (HILDERBRAND, 2010) (BENNER; WALDFOGEL, 2019). 

De acordo com estudos recentes, os serviços de streaming (um novo modelo baseado em novas 

tecnologias) também trouxeram um novo modelo de negócio para o mercado de música e 

cinema. Em particular, o gerenciamento de streaming de música está reduzindo a pirataria de 

música (AGUIAR 2017) (AGUIAR; WALDFOGEL, 2018a). Isso porque os serviços de 

streaming, sendo um meio legal de compartilhamento de bens, têm custo marginais baixos em 
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comparação com as mídias mais tradicionais – como CDs, DVDs, TV a cabo, cinemas – e 

tendem a ser mais barato do que as formas antigas de consumo. Em geral, o consumidor paga 

uma mensalidade fixa para acessar uma lista completa de músicas, filmes e séries, por exemplo, 

mesmo que não consuma todos os serviços ao mesmo tempo ou não consuma nada durante o 

período de assinatura. A literatura aborda os efeitos recentes da revolução nos bens de 

digitalização da TIC, que reduziu o custo de produção e exibição de filmes (BENNER; 

WALDFOGEL, 2019). Também estuda as táticas das empresas tradicionais e de streaming 

(compromisso e conveniência) na tomada de decisões estratégicas sobre produção e distribuição 

(HADIDA et al., 2020). 

Consumir um filme no cinema – inclui convívio com família ou amigos, um lugar para 

interações sociais, pipoca, e assim por diante, formando um pacote de bens de consumo 

complementares – deste modo, é uma experiência diferente de consumir um filme em um tablet 

em casa a qualquer momento (MCKENZIE et al., 2019) (KIM; KIM, 2017). 

Gentzkow (2007) investiga se jornais impressos e online são bens complementares ou 

substitutos, visto que o novo bem (online) não é um substituto perfeito para o antigo (impresso). 

O autor encontra um efeito de substituição significativo. Ele ressalta, no entanto, que é 

necessário separar a verdadeira substituibilidade ou complementariedade entre bens da 

correlação nas preferências do consumidor, uma vez que leitores impressos frequentes também 

são consumidores frequentes de jornais online, quando alguns consumidores podem ter uma 

grande utilidade quando consomem notícias. Por outro lado, Chen et al. (2017) observam que 

diferentes canais de consumo de bens de informação podem atender a diferentes tipos de 

consumidores. 

Além de McKenzie et al. (2019) e Parlow e Wagner (2018), existem alguns estudos que 

investigam os efeitos dos serviços de streaming. Elberse (2010) sugere que o mercado de 

música foi enormemente abalado pelos serviços de streaming. Aguiar e Waldfogel (2018a) 

constatam que o streaming de música reduziu o consumo de CD e downloads de músicas 

digitais no mercado legal, mas afirmam que a receita pode ser mantida se o preço do streaming 

for alto o suficiente para cobrir o deslocamento das vendas. Datta et al. (2018) encontram 

resultados semelhantes em relação ao streaming e download de músicas e, além disso, 

concluem que a adoção dos serviços de streaming do Spotify aumenta o consumo de música de 

longo prazo em todos os canais. Aguiar (2017) estuda o acesso gratuito e móvel para restringir 

o acesso ao streaming em downloads em mercados legais e ilegais de música e encontra um 

efeito de substituição de 2%. Matos et al. (2017) estudam o efeito do streaming na pirataria 

com base em um experimento doméstico. 
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Alguns estudos também exploram o efeito da pirataria nas vendas, uma vez que o 

compartilhamento de arquivos pode ser visto como um canal alternativo e semelhante de 

consumo de bens de informação. Danaher et al. (2010) documentam um efeito negativo do 

compartilhamento no mercado legal de músicas. Rob e Waldfogel (2007) relatam um efeito de 

substituição do compartilhamento de arquivos e filmes legais. De acordo com Hashim et al. 

(2019), a disponibilidade de mídia digital (pirataria) não afeta significativamente a venda de 

DVDs físicos na Amazon. Por outro lado, a disponibilidade de filmes digitais para locação está 

associada à redução das vendas físicas. 

Gong et al. (2015) constatam que as reduções de preços em um canal de vendas de 

filmes digitais aumentam os aluguéis digitais, o que indica uma sinergia entre os dois canais 

(venda e aluguel) que é atribuível aos spillovers de bens de informação. Hilderbrand (2010) 

aponta para uma substituição completa do mercado de DVD pelo streaming de vídeos nos 

Estados Unidos. Liebowitz e Zentner (2012) documentam um impacto negativo das atividades 

recreativas da Internet no tempo gasto por um indivíduo assistindo televisão. Isso pode ser 

traduzido como consumidores com menos tempo relativo disponível para consumir bens, uma 

vez que mais tipos de bens diferentes estão disponíveis. 

Uma vez que nossa revisão de literatura é baseada principalmente em mercados 

relacionados, devido à escassez de trabalhos sobre o efeito do streaming sobre cinema, é 

importante discutir os possíveis e diferentes mecanismos que podem explicar o potencial efeito 

de substituição. 

A maioria desses estudos investigam os efeitos de um novo bem digital disponível 

(pirataria, jornal, streaming e outros) em bens físicos (CDs, DVDs). Nestes casos, a decisão é 

escolher entre bens substitutos que podem ser consumidos contemporaneamente; um indivíduo 

pode assistir a um filme na Netflix por um preço fixo mensal ou comprar o DVD do filme no 

mesmo dia, por exemplo. 

No entanto, no que se refere à substituição entre filmes exibidos em cinemas e filmes na 

Netflix, o fenômeno envolve também uma substituição intertemporal no consumo. Um filme 

costuma ser transmitido muito mais tarde após seu lançamento no cinema (PARLOW; 

WAGNER, 2018). Assim, para um filme exibido pela Netflix reduzir a receita de bilheteria de 

cinemas, o mecanismo seria que um grupo de consumidores (não cinéfilos regulares e com 

maior elasticidade intertemporal) decidisse esperar, sob certa incerteza, até que o filme estivesse 

disponível na Netflix. 

 Um mecanismo potencial mais recente, entretanto, está relacionado à produção de 

filmes e séries da Netflix. Sucessos como “House of the Cards”, “Roma” e outras coproduções 
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(nacionais e estrangeiras) criaram conteúdos e formatos originais desejáveis que podem ter 

criado/aumentado a competição com os cinemas, afetando o efeito de substituição 

(BURROUGHS, 2019) (LOBATO; LOTZ, 2020) (SHATTUC, 2019). 

Outro mecanismo possível é que o streaming pode ser uma tecnologia que 

desloca/elimina o tempo gasto em qualquer outro tipo de lazer, incluindo ir ao cinema 

(WALLSTEN, 2015). Uma vez que o indivíduo pode passar muito tempo assistindo a vídeos 

em streaming, menos tempo fica disponível para outros bens culturais/de lazer. 

2.3 Dados e Métodos 

Usando o choque exógeno causado por uma inovação tecnológica, ou seja, os serviços 

de streaming de vídeo, estudamos se este afeta o consumo tradicional de filmes no cinema. 

Assim, empregamos uma estrutura de modelos de Diferença em Diferenças (IMBENS; 

WOOLDRIDGE, 2007) aplicada aos dados de consumo de cinema dos Estados Unidos – 

medidos pela receita das bilheterias. Usamos como grupos de controle os mercados 

cinematográficos do Reino Unido e da Austrália para fins de identificação e avaliação de 

efeitos, dada sua proximidade cultural (DISDIER et al., 2009) (HOLLOWAY, 2014). Isso 

porque os dois países compartilham semelhanças de idioma, cultura e histórico colonial. O 

conjunto de dados consiste em filmes lançados de 2004 a 2019. A entrada da Netflix nos 

mercados dos EUA, Reino Unido e Austrália ocorreu em 2007, 2012 e 2015, respectivamente. 

Nosso modelo básico explora o mercado de um país como grupo de controle, o Reino Unido 

ou Austrália, mas também testamos os dois países como grupos de controle simultâneos.  

2.3.1 Descrição dos dados 

Para criar nosso conjunto de dados, partimos de Souza et al. (2019) e adaptamos seu 

script Python para extrair novos dados do site IMDb e atualizar o conjunto de dados dos autores, 

coletando informações do site Box Office Mojo. De acordo com o ano de lançamento do filme, 

nossas observações são os filmes exibidos nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Assim, 

mesclamos as características financeiras e técnicas de todos os filmes disponíveis no Mojo para 

o período de 2004-2019, com as avaliações de consumidores e especialistas obtidas na IMDb, 

resultando em um conjunto de dados que inclui 8.600 filmes. 

Os valores monetários, receitas e orçamento foram deflacionados usando o índice de 

preços ao consumidor dos EUA (CPI) das estatísticas do Fundo Monetário Internacional (FMI). 
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A amostra inclui todos os gêneros, exceto documentários e IMAX, devido à sua natureza 

educacional e diferente padrão de exibição neste último caso. 

Tabela 9 – Variáveis e fontes 

Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max Source 

Dependent Variables 

Logarithm of box office 

revenues deflated by the CPI 
16,322 13.03114 2.959308 3.28189 20.33836 

Box Office 

Mojo 

Logarithm of box office 

opening deflated by the CPI 
15,205 11.82782 2.876908 0.5149999 19.29851 

Box Office 

Mojo 

Logarithm of box office 

revenues deflated by GDP 
16,322 0.060569 0.1239076 8.59e-08 1.57761 

Box Office 

Mojo 

Logarithm of box office 

opening deflated by GDP 
15,205 0.019634 0.0441739 1.01e-08 0.549795 

Box Office 

Mojo 

Interest Variables 

Netflix (streaming entrance in 

the United States) 
16,409 0.85325 0.353866 0 1 Netflix 

Netflix (streaming entrance in 

countries) 
16,409 0.67042 0.470073 0 1 Netflix 

Country 16,409 2.05685 0.683793 1 3 
Box Office 

Mojo 

Control Variables 

Critics ratings 13,649 58.06762 16.98311 1 100 IMDb 

User ratings 16,353 6.42848 1.021441 1.1 9.2 IMDb 

Log. of number of theaters at 

the release in country 

observed 

15,350 4.00875 2.376898 0.69314 8.460835 
Box Office 

Mojo 

Logarithm of budget deflated 

by the CPI 
5,418 17.04439 1.217975 7.2833 19.33358 

Box Office 

Mojo 

Release Month 16,332 6.668381 3.371911 1 12 
Box Office 

Mojo 

Release Year 16,332 2012.033 4.520561 2004 2019 
Box Office 

Mojo 

Dummy of genre 16,409 - - 0 1 
Box Office 

Mojo 

Big distributor 16,409 0.5101469 0.4999123 0 1 
Box Office 

Mojo 

Dummy of MPAA 16,409 - - 0 1 
Box Office 

Mojo 
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Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

A Tabela 9 resume as variáveis empregadas. Seguimos Souza et al. (2019), para incluir 

as variáveis de controle. Incluímos dummies de ano em todos os modelos para controlar os 

efeitos macroeconômicos dos EUA, especialmente para efeitos como a crise de 2008 que 

reduziu a renda do país. Também incluímos dummies mensais para controlar a sazonalidade 

dos lançamentos de filmes, gastos com publicidade e outros efeitos macroeconômicos 

potenciais (REINSTEIN; SNYDER, 2005). 

2.3.2 Métodos 

Reunimos observações de filmes de acordo com datas de lançamentos domésticos para 

estimar modelos DD de intervenções (IMBENS; WOOLDRIDGE, 2007). Como variáveis 

dependentes, temos as receitas de bilheteria e de abertura medidas em valores atuais de 2004 e 

em valores per capita. Estimamos duas especificações principais (Equações); 1) a primeiro usa 

apenas um país como grupo de controle, 1a) estimativas para os EUA como tratado e o Reino 

Unido como grupo de controle, variando de 2004 a 2011, uma vez que a Netflix iniciou seus 

serviços de streaming de vídeo no Reino Unido em 2012 e 1b) outro para os EUA tendo a 

Austrália como grupo de controle, para o período 2004-2014, onde a Netflix chegou apenas em 

2015; 2) a segunda usa os dois países como grupos de controle simultâneos e vai de 2004 a 

2019. 

A equação (5) mostra nossas variáveis dependentes, as medidas de consumo 𝑅𝑖𝑡𝑐 são as 

receitas (total e abertura nos logs de nível e per capita) do filme 𝑖 no país 𝑐 e ano 𝑡; 𝑆𝑡, é uma 

variável binária com anos a partir de 2007 igual a 1 e 0 antes disso, o que também indica pré e 

pós-tratamento; 𝐶 é uma variável binária que identifica os grupos tratados e de controle (EUA 

e Reino Unido na especificação 1.a e EUA e Austrália na especificação 1.b); a matriz 𝑋 inclui 

as outras covariáveis, e 𝐴 é o vetor de coeficientes; enquanto uit é o erro. 

𝑅𝑖𝑡𝑐 =  𝛼0 +  𝛼1𝐶 +  𝛼2𝑆𝑡  +  𝛼3𝐶 ∗ 𝑆𝑡  +  𝑋’𝐴 +  𝑢𝑖𝑡𝑐  (5) 

Nosso coeficiente de interesse é α3 pois mede a interação entre os grupos tratados e de 

controle antes e depois do lançamento do streaming no mercado dos Estados Unidos. 

𝑅𝑖𝑡𝑐 =  𝛼0 +  𝛼1𝑇𝑡  + 𝛼2𝐺𝑐 +  𝛼3𝑃𝑐𝑡 +  𝑋’∆ +  𝑣𝑖𝑡𝑐  (6)  
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A equação (6) ilustra as estimativas para os dois grupos de controle simultâneos (Reino 

Unido e Austrália) e três datas diferentes de intervenção (2007 para os EUA, 2012 para o Reino 

Unido e 2015 para a Austrália). Nesse caso, o coeficiente de interesse é 𝑎3, onde 𝑇 é um 

conjunto de variáveis binárias que descreve o lançamento da Netflix em cada país cruzado com 

variáveis de país, 𝐺 descreve os grupos de tratado e controle, enquanto 𝑃 é o resultado cruzado 

entre 𝑇 e 𝐺. 

2.3.2.1 Estratégia de identificação 

O streaming de vídeo é uma inovação que significa um choque na exibição de filmes 

nos cinemas, principal fonte de lançamentos de filmes. Assim, por considerá-lo quase exógeno 

ao consumo de filmes em cinemas, podemos identificar seu efeito por meio de uma estrutura 

usual de DD (Imbens e Wooldridge 2007). Em acordo com esta literatura, testamos tendências 

paralelas, verificando se os anos cruzados com os grupos não são significativos antes da 

intervenção. 

Também verificamos a robustez de nossos resultados usando diferentes especificações 

de modelos. Em primeiro lugar, comparamos as estimativas usando a amostra completa e uma 

amostra que inclui apenas filmes exibidos em ambos os mercados para evitar diferentes tipos 

de filmes e diferentes acessos aos filmes, evitando assim explicações concorrentes. Em segundo 

lugar, exploramos um desenho de placebo simulando que a Netflix foi lançada no mercado dos 

EUA em anos alternativos. Exploramos um projeto de placebo ideal, incluindo o tempo antes 

do streaming de vídeo em todos os países e, alternativamente, depois que todos os países o 

lançaram. 

2.4 Resultados e Discussão 

2.4.1 Modelo base e eliminação de explicações concorrentes 

A tabela 10 mostra as estimativas da equação (5), de acordo com o país mantido como 

grupo de controle, Reino Unido ou Austrália, para os logs de receita e per capita. Embora 

tenhamos um efeito negativo menos significativo quando usamos o Reino Unido como grupo 

de controle, o controle pelo mercado de cinema australiano gera resultados mais significativos 

sob especificações diferentes. Estimamos os modelos usando a amostra completa, incluindo e 

excluindo o orçamento porque os custos de produção são considerados um segredo comercial 
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da indústria por produtores e distribuidores (ZHANG et al., 2009) e um número menor de filmes 

possui esta informação disponível, por este mesmo motivo. Do nosso ponto de vista, um modelo 

que inclui o orçamento como variável de controle é uma especificação superior, pois evita 

potenciais vieses devido à omissão de variáveis relevantes, tais como gastos com propaganda, 

independentemente dos menores graus de liberdade. Acreditamos ter o problema de 

endogeneidade sob controle, já que exploramos um efeito de choque tecnológico, o lançamento 

do streaming de vídeo no consumo do cinema, enquanto as estratégias de produção de filmes 

para as salas de cinema não mudam antes do streaming. Uma amostra incluindo apenas filmes 

exibidos em ambos os mercados, ou nos EUA e no Reino Unido, ou nos EUA e Austrália, é 

empregada para evitar fontes de filmes diferentes e explicações concorrentes. É importante 

notar que nossas estimativas são robustas para a última especificação. 

As estimativas menos significativas usando o Reino Unido como grupo de controle em 

relação à Austrália podem estar relacionadas ao momento de entrada da Netflix – uma vez que 

o lançamento da Netflix no Reino Unido em 2012 foi anterior ao da Austrália em 2015. 

Lançamentos de produções originais da Netflix, que começaram a partir de 2011, praticamente 

não estão disponíveis nos cinemas. De acordo com o site Netflix, seus principais lançamentos 

são i) 2012, um stand-up com Bill Burr: ‘You People Are All Same’; ii) 2013, a primeira série 

original de sucesso, 'House of Cards', seguida por 'Hemlock Grove', 'Arrested Development' e 

'Orange Is the New Black'. House of Cards recebeu três prêmios Emmy na primeira vez em que 

o streaming de vídeo recebeu esses prêmios; iii) 2015 inclui a estreia do primeiro filme original 

‘Beasts of No Nation’, a primeira série original não em inglês ‘Club de Cuervos’ e a primeira 

produção original da Netflix asiática ‘Terrace House’; iv) Vencedores do Oscar como ‘The 

White Helmet’ em 2017, o documentário ‘Icarus’ em 2018, ‘Roma’ e ‘Period. End of Sentence’ 

em 2019, e mais três estatuetas em 2021 com o documentário ‘My Octopus Teacher’, o curta-

metragem ‘Two Distant Strangers’ e a animação ‘If anything happens I love you’. 

Corts (2001) observa que mesmo as grandes produtoras evitam lançar filmes 

simultaneamente para não perder receita, já que os filmes nas salas de cinema competem pela 

atenção do consumidor. Assim, argumentamos que, no início, quando não havia produção 

Netflix disponível, eles (streaming e cinema) eram dois meios alternativos para consumir os 

mesmos filmes, com uma lacuna em relação ao streaming de vídeo. Mas, com a introdução das 

produções originais da Netflix a partir de 2012, a competição pela atenção do consumidor e 

pelo tempo gasto com produtos alternativos aumentou. Esse resultado vai ao encontro de 

Gentzkow (2007), que mostra que os jornais impressos e online são substitutos e o padrão de 

bens complementares só aparece devido a alguma heterogeneidade entre os consumidores. 
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Tabela 10 – Estimativas DD para intervenção de streaming nos EUA - um grupo de controle 

(estimativas de base) 

VARIABLES 
Film 

revenues 

Opening 

revenues 

Film 

revenues 

per capita 

Opening 

revenues 

per 

capita 

Film 

revenues 

Opening 

revenues 

Film 

revenues 

per capita 

Opening 

revenues 

per capita 

  Control Group: U. K. (Netflix in 2012) Control Group: Australia (Netflix in 2015) 

  2004-2011 2004-2014 

  Amostra completa  

stream*country -0.2097** -0.1357*** -0.0066 0.0004 -0.1207 -0.1759*** -0.0162** -0.0075*** 

 (0.084) (0.051) (0.005) (0.002) (0.088) (0.054) (0.007) (0.002) 

Observations 4,772 4,692 4,772 4,692 6,217 6,098 6,217 6,098 

R-squared 0.769 0.916 0.465 0.440 0.781 0.921 0.502 0.466 

  Incluindo budget 

stream*country -0.1938** -0.0458 -0.0026 0.0016 -0.1146 -0.2037*** -0.0416*** -0.0138*** 

 (0.090) (0.058) (0.007) (0.003) (0.090) (0.061) (0.009) (0.004) 

Observations 2,006 2,005 2,006 2,005 2,407 2,406 2,407 2,406 

R-squared 0.697 0.884 0.493 0.476 0.749 0.910 0.505 0.480 

  Filmes comuns 

stream*country -0.2242*** -0.1296** -0.0032 0.0011 0.0850 -0.0392 -0.0148** -0.0062*** 

 (0.085) (0.051) (0.005) (0.002) (0.090) (0.054) (0.007) (0.002) 

Observations 3,525 3,508 3,525 3,508 3,710 3,695 3,710 3,695 

R-squared 0.739 0.906 0.467 0.447 0.742 0.913 0.489 0.467 

  Filmes comuns incluindo budget 

stream*country -0.1415* -0.0308 -0.0047 0.0007 -0.1273 -0.1806*** -0.0305*** -0.0101*** 

 (0.082) (0.055) (0.007) (0.003) (0.084) (0.058) (0.009) (0.003) 

Observations 1,858 1,857 1,858 1,857 2,113 2,112 2,113 2,112 

R-squared 0.689 0.874 0.504 0.490 0.763 0.908 0.510 0.496 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; Erros padrão robustos em parênteses; 

covariáveis incluídas: dummy de ano de lançamento, dummy de mês de lançamento e todas as covariáveis na 

Tabela 9. 

Considerando os dois grupos de controle simultaneamente, temos um efeito negativo 

mais forte do streaming de vídeo no consumo de cinema. A tabela 11 mostra as estimativas 

para a equação (6). Nesse caso, documentamos para todas as especificações (receitas totais e de 

abertura, em logaritmos do total e per capita, com ou sem variável de orçamento como controle, 

e com amostra completa ou incluindo apenas filmes comuns) e encontramos um efeito negativo 

do streaming de vídeo sobre o filme nos cinemas. As estimativas usando filmes comuns são 

ligeiramente inferiores às estimativas que incluem todos os filmes em cada mercado, mas a 

significância e o sinal prevalecem. Esses resultados são provavelmente impulsionados pelas 

estimativas australianas. Os resultados gerais são semelhantes aos de McKenzie et al. (2019) 
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que encontram a partir de um estudo de preferência declarada (perguntas e respostas feitas ao 

consumidor), um efeito de substituição do streaming de vídeo no cinema e na televisão no 

mercado australiano. 

Tabela 11 – Estimativas de DD para intervenção de streaming nos EUA - dois grupos de 

controle e três momentos de intervenção 

VARIABLES Film revenues Opening revenues 
Film revenues per 

capita 

Opening revenues 

per capita 

 Control Groups: U.K.  (Netflix in 2012) and Australia (Netflix in 2015)     (2004-2019) 

  Full sample 

treat_stream -0.28658*** -0.20898*** -0.01733*** -0.00596*** 

 (0.046) (0.029) (0.003) (0.001) 

Observations 12,834 12,834 12,672 12,672 

R-squared 0.754 0.470 0.898 0.429 

 Including budget 

treat_stream -0.08315* -0.11211*** -0.01689*** -0.00580*** 

 (0.046) (0.004) (0.031) (0.001) 

Observations 5,090 5,090 5,089 5,089 

R-squared 0.711 0.493 0.865 0.453 

 Common films 

treat_stream -0.19775*** -0.21824*** -0.01910*** -0.00735*** 

 (0.045) (0.003) (0.029) (0.001) 

Observations 7,648 7,648 7,630 7,630 

R-squared 0.703 0.464 0.877 0.431 

 Common films including budget 

treat_stream -0.09809** -0.11830*** -0.01593*** -0.00574*** 

 (0.041) (0.004) (0.029) (0.002) 

Observations 4,449 4,449 4,448 4,448 

R-squared 0.715 0.495 0.859 0.463 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; Erros padrão robustos em parênteses; 

covariáveis incluídas: dummy de ano de lançamento, dummy de mês de lançamento e todas as covariáveis na 

Tabela 9. 

Para confirmar o efeito de substituição do streaming de vídeo sobre os filmes 

consumidos em cinemas, também é necessário conhecer a evolução do consumo de streaming 

de vídeo. Como usamos uma variável dummy para medir, relatamos a evolução dos 

consumidores que acessam os serviços da Netflix na figura 6, lembrando que os serviços de 

streaming de vídeo foram lançados em 2007 nos Estados Unidos. Para obter esse percentual, 

seguimos o censo dos EUA para supor que 2,6 indivíduos, tamanho médio da família 
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americana, acessam a Netflix por assinatura. Isso porque, como uma pessoa compra os serviços 

de streaming, todas as pessoas da mesma casa também têm acesso aos serviços. 

Figura 6 – Evolução da porcentagem da população dos EUA que acessa os serviços Netflix 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

A figura 6 mostra um padrão claro de aumento da participação de consumo de streaming 

de vídeo da Netflix na população dos EUA, de cerca de 7% para quase 50% em 2019. Ainda 

assim, se considerarmos os outros concorrentes que chegam no mercado de streaming de vídeo, 

como a Amazon (maio de 2008), Hulu (março de 2008), HBO Go (abril de 2011) e Disney Plus 

(novembro de 2019), por exemplo, o acesso da população pode ser ainda maior. 

2.4.2 Tendências paralelas 

Para confirmar a validade interna dos resultados do DD, é necessário verificar o 

comportamento das tendências paralelas antes da intervenção, neste caso, o lançamento do 

serviço de streaming de vídeo no mercado americano em 2007. A figura 7 ilustra as tendências 

paralelas e o tempo de intervenção para cada país. Os gráficos sugerem que o logaritmo das 

receitas não é exatamente paralelo antes de 2007, o que poderia comprometer a validade do 

DD. Por outro lado, um padrão mais coerente é encontrado para o logaritmo da receita per 

capita, uma vez que suas tendências são paralelas antes do lançamento da Netflix. É notável 
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que, embora os EUA tenham de longe a maior receita total do cinema, suas receitas per capita 

são inferiores às do Reino Unido e da Austrália. 

Figura 7 – Tendências paralelas entre as variáveis dependentes em logaritmos 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Mesmo com apenas três anos de observações antes da intervenção, a tabela 12 confirma 

que a validade das tendências paralelas opera apenas para modelos com receitas per capita como 

variáveis dependentes, como sugere a figura 7. Por outro lado, as variáveis dos logaritmos do 

valor total são claramente afetadas pelas variações dos países tratados e de controle, o que torna 

os resultados de DD neste caso menos robustos. Assim, focamos em modelos com os valores 

per capita e com a variável de orçamento. 

Tabela 12 – Testes de tendência paralela 

VARIABLES 
Film 

revenues 

Opening 

revenues 

Film 

revenues 

per capita 

Opening 

revenues 

per capita 

Film 

revenues 

Opening 

revenues 

Film 

revenues 

per capita 

Opening 

revenues per 

capita 

  Control Group: U. K. (Netflix in 2012) Control Group: Australia (Netflix in 2015) 
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  2004-2006 2004-2006 

  All sample including budget 

2005*country -0.6425** -0.9938*** -0.0061 -0.0070 0.7417** -0.2171 -0.0129 0.0024 

 (0.315) (0.307) (0.019) (0.006) (0.315) (0.273) (0.021) (0.006) 

2006*country -0.7018** -0.7887*** 0.0007 -0.0042 1.0487*** 0.0000 -0.0129 0.0000 

 (0.307) (0.300) (0.017) (0.006) (0.308) (0.000) (0.020) (0.000) 

Observations 1,873 1,757 1,873 1,757 1,765 1,522 1,765 1,522 

R-squared 0.043 0.048 0.048 0.039 0.044 0.038 0.102 0.065 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; Erros padrão robustos em parênteses; 

variáveis adicionais incluíram: modelo de ano de lançamento, mês de modelo de lançamento e códigos de país 

para informar os países tratados e não tratados. 

2.4.3 Placebo 

Para verificar a robustez de nossos modelos de linha de base, também conduzimos testes 

de placebo realizando estimativas em datas falsas de intervenção (Netflix lançando streaming 

de vídeo). Escolhemos os períodos para os testes de placebo seguindo estes critérios, quando 

nenhum dos países envolvidos possui o serviço de streaming e quando ambos já possuem o 

serviço disponível. Isso porque o período misturado com um país e outro não pode confundir 

os resultados. A tabela 13 reporta os resultados, onde os períodos anteriores e subsequentes 

foram explorados como diferentes momentos do lançamento do streaming nos países. Em todos 

os casos, obtivemos um resultado não significativo. Os resultados, então, reforçam a robustez 

de nossas estimativas de linha de base. 

Tabela 13 – Estimativas DD para testes de Placebo 

VARIABLES Film revenues per capita Opening revenues per capita 

  Sample including budget 

 Control Group: U. K. (Netflix supposed launch in 2005) - Sample:2004-2006 

treat_stream -0.01104 0.00003 

 (0.016) (0.006) 

Observations 720 719 

R-squared 0.495 0.490 

 Control Group: AU (Netflix supposed launch in 2006) - Sample:2005-2007 

treat_stream 0.00674 0.00826 

 (0.019) (0.007) 

Observations 596 596 

R-squared 0.571 0.531 

 Control Group: U. K. (Netflix supposed launch in 2015) - Sample:2013-2019 

treat_stream 0.00585 0.00071 

 (0.006) (0.002) 
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Observations 1,475 1,475 

R-squared 0.521 0.471 

 Control Group: AU (Netflix supposed launch in 2018) - Sample:2017-2019 

treat_stream 0.02032 0.00845 

 (0.013) (0.005) 

Observations 559 559 

R-squared 0.547 0.487 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; Erros padrão robustos em parênteses; 

covariáveis incluídas: dummy de ano de lançamento, dummy de mês de lançamento e todas as covariáveis na 

Tabela 9. 

2.4.4 Intensidade 

Para testar a robustez de nossos resultados, também construímos uma variável de 

tratamento alternativa, a intensidade de tratamento, que considera o tempo medido nos anos 

desde que os serviços de streaming de vídeo estão disponíveis nos Estados Unidos (país 

tratado). Esta variável de tratamento nos permite identificar o efeito marginal do aumento do 

acesso de streaming de vídeo relacionado aos filmes consumidos no cinema. A tabela 14 mostra 

as estimativas de DD quando esta variável cruzada com grupos de controle e tratados explica 

as receitas per capita e incluímos o orçamento como variável de controle. Usando o mercado 

australiano de cinema como grupo de controle, documentamos uma redução anual de 0,2-0,5% 

devido ao streaming de vídeo. 

Tabela 14 – Estimativas DD para intervenção de intensidade de streaming nos EUA - um 

grupo de controle 

VARIABLES 
Film revenues per 

capita 

Opening revenues 

per capita 

Film revenues per 

capita 

Opening revenues 

per capita 

 Control Group: U. K. (Netflix in 2012) Control Group: Australia (Netflix in 2015) 

 2004-2011 2004-2014 

Treatment 

Intensity 
-0.00243 -0.00048 -0.00527*** -0.00188*** 

 (0.002) (0.001) (0.001) (0.000) 

Observations 2,006 2,005 2,407 2,406 

R-squared 0.493 0.476 0.505 0.479 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; Erros padrão robustos em parênteses; 

covariáveis incluídas: dummy de ano de lançamento, dummy de mês de lançamento e todas as covariáveis na 

Tabela 9. 

Novamente, os resultados dos modelos de intensidade reforçam o efeito nulo dos 

serviços de streaming de vídeo da Netflix sobre os cinemas americanos usando o Reino Unido 
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como grupo de controle. Conforme discutido anteriormente, esses resultados podem estar 

relacionados à ausência de competição da Netflix na produção até 2012. Nesse período (2007-

2011), o streaming de vídeo não representou uma forte concorrência para os filmes dos cinemas 

em termos de produção própria, exibindo os mesmos filmes e vídeos já disponíveis em outras 

plataformas. Considerando a Austrália como o grupo de controle, no entanto, documentamos 

um efeito de substituição, uma vez que a entrada da Netflix foi posterior à do Reino Unido. 

Ainda assim, as estimativas para os modelos de intensidade sugerem uma redução de 0,5% nas 

receitas per capita ao ano e uma redução de quase 0,2% nas receitas de abertura ao ano em 

média devido ao streaming. O efeito significativo sugere que a substituição é a conexão 

contínua com a produção de vídeo alternativa e exclusiva no streaming. 

2.4.5 Efeitos heterogêneos 

A tabela 15 mostra as estimativas DD, incluindo variáveis de orçamento, divididas entre 

aberturas amplas e estreitas, também entre grandes e não grandes distribuidores. Consideramos 

uma abertura ampla um filme lançado em mais de 600 cinemas no primeiro fim de semana e 

uma abertura estreita como complemento (LEUNG et al., 2020). 

Tabela 15 – DD para intervenção de streaming nos EUA dividido por aberturas amplas e 

estreitas - todas as variáveis dependentes em valores per capita e incluindo a variável de 

orçamento 

VARIABLES 
Film revenues 

per capita 

Opening 

revenues per 

capita 

Film revenues 

per capita 

Opening 

revenues per 

capita 

  

Control Group: U. K.  

(Netflix in 2012) 

Control Group: Australia  

(Netflix in 2015) 

 Wide opening 

treat_stream -0.00877 0.00097 -0.03707*** -0.01049** 

 (0.010) (0.003) (0.012) (0.005) 

Observations 1,233 1,232 1,554 1,553 

R-squared 0.512 0.505 0.511 0.508 

 Narrow opening 

treat_stream 0.00515 0.00242 -0.04701*** -0.01595*** 

 (0.011) (0.004) (0.016) (0.006) 

Observations 773 773 853 853 

R-squared 0.513 0.495 0.526 0.468 
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Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1; Erros padrão robustos em parênteses; 

covariáveis incluídas: dummy de ano de lançamento, dummy de mês de lançamento e todas as covariáveis na 

Tabela 9. 

Tendo a Austrália como o grupo de controle, os resultados da tabela 15 relatam um 

efeito ligeiramente maior nas aberturas estreitas (tamanho dos coeficientes das aberturas são 

maiores entre 27% e 50%) do que nas aberturas largas. Assim, uma possível explicação para os 

diferentes tamanhos do efeito é que os filmes de grande abertura são mais intensivos em 

recursos tecnológicos de produção e exibição, o que os diferencia mais em relação a um filme 

consumido em um tablet em casa, como apontado por McKenzie et al. (2019). Coerentemente 

com nossos resultados anteriores, nenhum efeito foi encontrado usando o Reino Unido como 

grupo de controle, devido à ausência de produção exclusiva da Netflix. 

Além disso, as receitas de abertura são menos afetadas do que as receitas totais, ambas 

em termos per capita. Isso sugere que consumidores com maior elasticidade intertemporal (que 

não frequentam os cinemas nas inaugurações) estão mais propensos a substituí-la pelo filme 

disponível no streaming. 

A conclusão geral é que o streaming de vídeo reduziu as receitas per capita de consumo 

de filmes em cinemas entre 0,5% e 4% de acordo com as especificações que adotamos e as 

receitas totais ou de abertura durante 2004-2019. No entanto, estes efeitos continuam a operar 

ao longo do tempo nos cinemas por dois motivos: a produção concorrente de filmes pelas 

companhias de streaming (PARLOW; WAGNER, 2018) e o tempo gasto no consumo de 

streaming (LIEBOWITZ; ZENTNER, 2012). Neste último caso, uma espécie de efeito de 

“incapacitação” opera. Ter mais produtos disponíveis para serem consumidos em tempo 

limitado significa menos tempo disponível para gastar com os produtos restantes. 

Os resultados dos modelos que usam as receitas totais como variáveis dependentes 

também indicam efeitos de substituição maiores. No entanto, neste caso as estimativas não 

atendem aos testes de validade interna dos modelos DD, de modo que não podemos atribuir o 

efeito negativo sobre o consumo de cinema exclusivamente ao efeito de entrada e 

disponibilização dos serviços de streaming de vídeo. 

O resultado encontrado não é propriamente bom para as salas de cinema tradicionais, 

em particular após o choque do COVID-19, uma vez que os filmes começaram a ser lançados 

em plataformas de streaming, ‘Mulher Maravilha 1984’ constitui um exemplo. Por outro lado, 

os resultados podem ser lidos como uma ampliação do acesso do cinema à população, uma vez 

que o preço e o alcance ao consumidor do vídeo streaming são muito mais amplos. A figura 8 

mostra o preço médio de um bilhete e o preço da assinatura mensal da Netflix para uma pessoa 
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(supusemos que 2.6 pessoas moram na mesma casa tenham acesso a uma assinatura única, 

conforme dados do Censo dos Estados Unidos). Observe que usamos os preços médios 

fornecidos pelo Statista, considerando os diferentes níveis de preços. É possível perceber que 

os dois preços estão subindo, mas o da Netflix continua abaixo do preço do ingresso, o que 

permite que uma pessoa veja apenas um filme, enquanto o streaming permite a visualização de 

vídeos durante todo o mês limitado ao seu tempo livre apenas. 

Figura 8 – Evolução dos preços dos bilhetes e assinatura mensal da Netflix em dólares 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Além disso, considerando que é possível acessar streaming de vídeos a partir de uma 

grande variedade de dispositivos, da TV ao celular, o acesso da população a filmes e outros 

conteúdos pode ser muito mais amplo do que o consumo de cinemas. Os resultados para o bem-

estar do consumidor dependem de como as empresas de serviços de streaming de vídeo vão 

dividir o mercado e suas produções exclusivas. Nesse sentido, o lançamento do Amazon Prime 

e o recente Disney Plus vão contar a história. Se as empresas não compartilham sua produção, 

um indivíduo pode ter que se inscrever para muitos serviços de streaming, e a competitividade 

em relação aos preços dos ingressos de teatro, atualmente observada, pode ser perdida. 
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2.5 Considerações finais 

Os serviços de streaming de vídeo são uma inovação na distribuição de filmes e vídeos 

para consumo na Internet sem a necessidade de downloads dos seus arquivos. Eles também 

representam um choque tecnológico quase exógeno para as formas tradicionais de visualização 

de filmes. Consideramos essa disrupção, então, para estudar seus efeitos sobre o consumo de 

filmes nos cinemas usando dados de filmes disponíveis nos sites Box Office Mojo e IMDb. 

Aplicando dados do mercado cinematográficos de 2004-2019 a um modelo de intervenção 

(DD), o choque nos permite identificar o efeito sobre os filmes nas salas de cinema. Além disso, 

investigamos o comportamento das tendências paralelas, conduzimos testes de placebo e testes 

que incluíram apenas filmes comuns exibidos entre os grupos (tratado e controle) para verificar 

a robustez de nossas estimativas. Documentamos um efeito de substituição entre 0,5% e 4% 

quando consideramos as receitas per capita. Além disso, encontramos uma redução anual de 

0,2% a 0,5% de receita per capita dos cinemas após o lançamento do streaming. Ao mesmo 

tempo encontramos heterogeneidades, os filmes de grande abertura são menos afetados do que 

os de pequena abertura e as receitas das estreias são menos afetadas do que as receitas totais, 

ambos em termos per capita. 
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3 Vídeo streaming e filme em salas de cinemas nos Estados Unidos – Regressões de 

floresta aleatória 

3.1 Introdução 

A indústria cinematográfica ao longo dos anos tem revelado sua grande importância não 

só no aspecto cultural, como também no econômico. A população tem demonstrado o desejo 

de consumir cada vez mais esse tipo de entretenimento por meio da compra desses serviços, 

possibilitando a geração de grandes receitas para seus produtores. Porém, com os recentes 

desenvolvimentos de tecnologias de informação e comunicação (TIC), tais como a evolução da 

internet e a digitalização, surgiram inovações tecnológicas e gerenciais que estão transformando 

todo o setor e também preocupando os grandes produtores (WALDFOGEL, 2017). O relatório 

anual de 2019 da Motion Picture Association12 (MPA) descreve que a bilheteria global e 

entretenimento doméstico (serviços digitais e compra de discos físicos) arrecadaram cerca de 

US $100 bilhões, sendo 58% desta receita advinda de fora das salas de cinema em 2019. Nos 

Estados Unidos e Canadá, as bilheterias arrecadaram US $11.4 bilhões, 4% menos em relação 

ao ano anterior, enquanto a adoção de serviços digitais teve um aumento de 18%. Note, que 

essas informações foram obtidas e divulgadas em um cenário pré-COVID19, posterior a este 

período, todas as medidas protetivas da pandemia foram adotadas seguindo regras da 

Organização Mundial de Saúde e as salas de cinemas foram fechadas enquanto o streaming de 

vídeo ganhou novos públicos. 

Considerando que os serviços digitais de vídeo estão alterando a forma de visualização 

dos filmes, e então, inspirados nesta discussão e nos resultados obtidos no Capítulo 2 (redução 

pequena no consumo de cinemas devido à utilização do streaming de vídeo), utilizamos as 

informações de bilheterias norte-americanas do período de 2004-2019 para aplicar técnica de 

aprendizagem de máquina. Estimamos regressões de Floresta Aleatória (Random Forest, RF) 

com vistas a identificar se o streaming de vídeo, datado com entrada em 2007 nos Estados 

Unidos, consiste num fator importante para explicar os resultados encontrados.  

Essas técnicas de inteligência artificial baseadas em aprendizado de máquina vêm sendo 

aplicadas em diversos campos, tais como reconhecimento de padrões em finanças, 

entretenimento, biologia computacional, áreas médicas e biomédicas (EL NAQA; MURPHY, 

2015). Nestes casos, a função principal desses algoritmos é a capacidade distinta de aprender 

                                                           

 

 
12 https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2020/03/MPA-THEME-2019.pdf 
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padrões a partir de dados de entrada com ou sem uma supervisão. Na literatura de cinema, 

existem alguns estudos preditivos de sucesso de bilheteria, com objetivos secundários de 

conhecer os principais determinantes de sucesso ou fracasso de um título (LI et al., 2020; 

ANTIPOV; POKRYSHEVSKAYA, 2017; KIM, 2021; RAZEEN et al., 2021; SONG; HAN, 

2013). Porém não encontramos nenhum estudo com foco na verificação de intervenções 

externas (na forma de choques) – como por exemplo, a entrada dos vídeos streaming e suas 

produções mais recentes, que começam a concorrer por audiência devido aos diferentes 

conteúdos disponibilizados (BURROUGHS, 2019) – para a explicação do resultado predito, 

como é o foco deste trabalho. 

Os resultados da regressão de RF evidenciam a importância do streaming na 

caracterização de melhores predições, confirmando que as empresas de streaming de vídeo 

estão afetando gradualmente as bilheterias de cinema. Causando um grau de substituição 

crescente conforme a disponibilização de conteúdos inéditos e exclusivos, e também devido ao 

aumento de empresas que competem pelo mesmo objetivo (a citar, Netflix, Amazon Prime, 

Hulu, HBO, Disney Plus, etc.). A importância das características, ainda explicam a relevância 

dos anos como preditores, indicando as mudanças no padrão de bilheteria cinematográfica após 

o ano de 2007. 

Além desta introdução, na seção 3.2 discutimos aplicações de inteligência artificial em 

estudos de filmes com as suas principais determinantes, em 3.3 apresentamos nossos dados e 

metodologia, já na seção 3.4 nossos resultados e discussão, finalizando na 3.5 com nossas 

principais conclusões. 

3.2 Inteligência artificial aplicada a estudos de filmes e a contribuição de determinantes 

Prever o sucesso ou fracasso de um filme nas salas de cinema se tornou objeto de estudo 

de muitos pesquisadores, na tentativa de auxiliar e orientar produtores, estúdios, distribuidores 

e redes de cinema na hora da criação e divulgação de um filme, buscando a maximização dos 

lucros. Combinando as técnicas computacionais de aprendizado de máquina e a grande 

quantidade de dados do mercado cinematográfico disponíveis, estudos têm utilizado floresta 

aleatória com diferentes objetivos e aplicações devido seu alto poder preditivo. Além disso, este 

método indica adicionalmente quais são as variáveis relevantes em uma predição, ou seja, se 

uma avaliação, atores principais ou premiações influenciam na receita final de uma obra. 

Exemplos de uso de RF para prever avaliação das críticas são Dhir e Raj (2018) e Abidin 

et al. (2018), que avaliam o sucesso de um filme através de informações disponibilizados no 
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IMDb, enquanto Guo et al. (2015) utilizam o mercado chinês para prever os ganhos na 

bilheteria. Assim como Verma e Verma (2020), Antipov e Pokryshevskaya (2017) utilizaram o 

modelo de RF com o objetivo de prever antecipadamente a receita de bilheteria dos filmes, com 

uma base de dados formada por 1672 títulos entre os anos de 1999 e 2012. 

Sobre o mercado de cinema da Índia, Masih e Ihsan (2019) estudam a produção de 

filmes de Bollywood, ainda pouco explorada pela literatura, para prever se o sucesso de um 

filme está relacionado a grandes premiações obtidas anteriormente pelos atores principais. O 

modelo de RF aponta o prêmio da academia como um fator não dominante para predição em 

relação a diretor e orçamento. Combinando dados de Bollywood com a cultura distinta de 

Hollywood, Russ e Sharma (2020) agregam tweets com as críticas de sites especializados para 

classificar e prever as receitas do final de semana na estreia dos filmes por meio de RF. 

Sharma et al. (2020) usam comentários do YouTube e Twitter para prever o sucesso de 

bilheteria de filmes, aproveitando RF como classificador obtiveram uma acurácia de 86,25%; 

enquanto Parmar et al. (2014), seguindo a linha de análise de resenhas e críticas, obtiveram 

precisão de 87,85% a 91% com os ajustes de parâmetros do modelo de RF. 

Dos vários modelos utilizados para previsão, entre eles o Naive Bayes, Regressão 

Logística, Árvores de Classificação e Regressão (CART), Gradient Boosting, Regressão 

Linear, o Random Forest tem apresentado melhores resultados na previsão de bilheteria do setor 

cinematográfico, conforme discutido pelos autores Abidin et al. (2018), Masih e Ihsan (2019), 

Bruneel et al. (2020), Ruus e Sharma (2020), Athira e Lakshmi (2020), Razeen et al. (2021). 

Além da previsão de bilheterias, outros trabalhos utilizam as informações dos filmes 

para conhecer os principais determinantes do sucesso. Por exemplo, classificar se o sucesso de 

um determinado título está relacionado com o poder dos críticos profissionais, ou ainda com a 

carreira dos atores/atrizes, autores e seus produtores. Para isso, o modelo de RF também tem se 

mostrado útil, conforme descreve Li et al. (2020) que, com o objetivo de examinar fatores 

chaves para que um filme se torne sucesso, utilizam o modelo de regressão de RF para encontrar 

variáveis de importância para classificar, listando a quantidade de votos, o número de regiões 

que um filme foi lançado e o ano de lançamento com maior influência, o que é atestado/avaliado 

com o uso de outras técnicas. 

Tabela 16 – Autores e variáveis propostas 

Autores Variáveis 

Antipov e Pokryshevskaya 

(2017) 

orçamento, gênero, fonte, sequência, tipo criativo, 

método de produção, índice da semana, ano, telas na 
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semana, número de filmes lançados 2 semanas antes 

ou depois, poder do diretor, poder de estrela, 

classificação MPAA, dummy fatores MPAA 

Kim (2021) 

marketing, telas na semana, volume de pesquisa, 

receita, índice da semana, avaliação média, desvio 

padrão da avaliação, avaliação média de filmes 

relacionados, desvio padrão da avaliação de filmes 

relacionados, dummy de gênero, dummy 

classificação MPAA, período/temporada de 

lançamento, dummy de lançamento durante os 

feriados nacionais, sequência 

Razeen et al. (2021) 

avaliação média, total de votos, número de críticas, 

número de comentários no IMDb, curtidas do 

Facebook do diretor, curtidas do Facebook para os 

atores 1, 2 e 3, curtidas do Facebook de todo o 

elenco, curtidas no Facebook do filme, quantidade de 

votos, números de atores no pôster, duração, 

orçamento, pontuação IMDb, ano, poder do diretor, 

sequência 

Song e Han (2013) 

gênero, classificação KMRB, sequência, poder do 

diretor, número de atores principais, distribuidor, 

feriado, férias, estação, mês, temperatura média do 

mês, filme nacional, receita 

Persson (2015) 

votação usuário, orçamento, classificação MPAA, 

poder de estrela, poder do diretor, poder do 

produtor, total de filmes dos atores/atrizes, total de 

filmes do diretor, total de filmes da produtora, gênero 

Bruneel et al. (2020) 

receita, orçamento, poder de estrela, poder de 

diretores, poder de produtores, poder de 

distribuidores, dummy de gênero, classificação 

MPAA, ficção, duração em semanas, remake, 

adaptação de livro, pré-sequência, sequência, 

estrangeiro, premiação, mês, dia 

Çağlıyor e Öztayşi (2021) 

avaliação média, total de votos, poder de estrela, 

dummy de gênero, ano, país de origem 

Lee et al. (2017) 

rank, título, diretor, lançamento, tipo, origem, tela no 

lançamento, receita, audiência, gênero, avaliação, 

sequência 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

A tabela 16 mostra as variáveis utilizadas nos artigos relacionados, conforme o conjunto 

de dados, em destaque estão as que obtiveram maior importância após a aplicação da floresta 

aleatória. O termo dummy foi utilizado nesse caso, para indicar as variáveis que foram criadas 

individualmente conforme a característica. 

Para Antipov e Pokryshevskaya (2017), por exemplo, o poder da estrela, o poder do 

diretor, a intensidade da competição e classificação MPAA explicam 44% da previsão, 
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enquanto a quantidade de telas de lançamento na estreia e o orçamento de um filme são as 

variáveis de maior importância. Utilizando muitas técnicas a fim de encontrar os melhores 

métodos para previsão, Kim (2021) descobre com o modelo de RF que o volume de pesquisa 

online é um forte preditor. Razeen et al. (2021) concluem que a opinião das pessoas e o 

orçamento são itens importantes para determinar o sucesso. Song e Han (2013) utilizam o 

faturamento bruto como variável de sucesso no mercado coreano e encontram que o diretor é o 

elemento de maior significância para classificar filmes como bem-sucedidos, além de certos 

gêneros, como filmes de ação e a existência de atores de primeira linha, todas características 

que aumentam a receita. Para Persson (2015), avaliações de usuários sobre atores e atrizes é 

quem desempenha o papel fundamental de classificar.  

Assim como Antipov e Pokryshevskaya (2017) e Razeen et al. (2021), Bruneel et al. 

(2020) encontram que o orçamento é a variável mais explicativa para a previsão de uma 

bilheteria. Çağlıyor e Öztayşi (2021), usando uma amostra de filmes de 2000 a 2019, preveem 

bilheteria e investigam qual a variável de importância para a classificação. Diferente dos 

trabalhos anteriores, a variável referente ao ano de produção foi a revelada como mais 

explicativa. Isso porque existe a possibilidade de que um filme possa ser assistido não apenas 

no cinema, mas também em canais de streaming, logo, os autores concluíram, que em vez da 

data de lançamento, o ano de produção seria um atributo mais preciso em relação ao filme, 

principalmente nos últimos anos com o aumento de oferta de vídeos streaming. A origem e a 

classificação média dos atores e atrizes também apresentaram influência grande. Lee et al. 

(2017), diferentemente, encontraram que o número de salas de cinema (número de telas) é a 

variável mais importante, inclusive mais do que a data de lançamento. 

Seguindo Li et al. (2020), que também encontram o ano como um item de alta 

importância para explicação e previsão de bilheteria, além de Çağlıyor e Öztayşi (2021), 

utilizamos essa variável e sua cruzada com o grupo de tratados e não tratados para checar a 

importância da entrada do vídeo streaming nos cinemas dos Estados Unidos. Assim, além de 

toda a informação econômica, financeira e características específicas sobre um determinado 

título de filme, acrescentamos uma variável de intervenção com a entrada do streaming no 

mercado (2007) e variáveis binárias de anos (2004-2019) para medir indicativos/importância e 

atestar os resultados encontrados no Capítulo 2. Sendo variáveis relevantes para explicar o 

sucesso dos filmes, tem-se evidências do efeito do streaming sobre o sucesso de filmes medido 

em faturamento total e por habitante. 
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3.3 Dados e Métodos 

Os resultados do Capítulo 2 sugerem um pequeno efeito de substituição do consumo 

tradicional de filmes em salas de cinemas por filmes de streaming de vídeo. Seguindo estes 

resultados, estimamos modelos de Regressão de Floresta Aleatória (BREIMAN, 2001) usando 

o mesmo conjunto de dados (tabela 9) e apresentamos os resultados da melhor especificação 

encontrada, os demais resultados estão disponíveis no apêndice. Assim, estudamos o consumo 

de cinema dos Estados Unidos, tendo os mesmos grupos de controle (Reino Unido e Austrália), 

para identificar o efeito da entrada do streaming neste mercado. Note-se que, em particular, não 

empregamos o poder dos atores porque acreditamos que a informação de custo de produção 

(budget) já inclui essa informação. Grandes estrelas têm custo alto e muitas vezes estão 

associadas mais a sucessos em prêmios específicos do que a ganhos econômico (GINSBURGH, 

2003). Nossos modelos exploram o mercado cinematográfico norte-americano como foco 

principal, Estados Unidos, mas também, aplicamos a metodologia com os grupos de controle, 

Reino Unido e Austrália, juntamente com os dados do país de interesse.  

3.3.1 Dados 

Seguindo as datas de lançamento doméstico dos filmes, no período de 2004-2019, a base 

de dados foi construída a partir de títulos exibidos nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália 

disponíveis nos sites Box Office Mojo e IMDb. Para criar a base de dados, Souza et al. (2019), 

adaptamos seu script em Python (ver apêndice B) para extrair novos dados do site IMDb e 

atualizar o conjunto de dados dos autores, coletando informações dos últimos lançamentos 

(2015-2019) no site Box Office Mojo. Neste último site, coletamos características financeiras 

e técnicas de todos os filmes que disponibilizaram o orçamento das produções. Combinando 

estas informações com as avaliações de consumidores e especialistas obtidas na IMDb e 

Metracritic, o banco de dados resultante inclui informações técnicas de mais de 1.980 filmes 

nos Estados Unidos. Considerando os demais países, a base de dados totalizou cerca de 5.000 

observações, veja tabela 17.  

Tabela 17 – Variáveis e fontes 

Variable Obs Mean Std.Dev. Min Max Source 

Dependent Variables 
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Logarithm of box office per 

capita revenues deflated by 

CPI 

5,091 0.1493609 0.1664684 6.61e-06 1.57761 
Box Office 

Mojo 

Logarithm of box office 

opening per capita deflated 

by CPI 

5,090 0.0478295 0.0612781 2.22e-06 0.549796 
Box Office 

Mojo 

Interest Variables 

Netflix (streaming entrance in 

the United States) 
5,091 0.8287173 0.3767928 0 1 Netflix 

Netflix (started own 

production) 
5,091 0.4708309 0.4991975 0 1 Netflix 

Netflix (streaming entrance in 

countries) 
5,091 0.4708309 0.4991975 0 1 Netflix 

Country 5,091 0.9395011 0.7788166 1 3 
Box Office 

Mojo 

Control Variables 

Critics ratings (average) 5,091 5.398448 1.696034 1 100 IMDb 

User ratings (average) 5,091 6.433294 0.9548786 1.6 9 IMDb 

Log. of number of theaters at 

the release in country 

observed 

5,091 6.037725 1.734339 0.6931472 8.460835 
Box Office 

Mojo 

Logarithm of budget deflated 

by the CPI 
5,091 17.06404      1.16736 8.391582 19.33358 

Box Office 

Mojo 

Release Month 5,091 - - 1 12 
Box Office 

Mojo 

Release Year 5,091 - - 2004 2019 
Box Office 

Mojo 

Dummy of genre 5,091 - - 0 1 
Box Office 

Mojo 

Big distributor 5,091 0.6698095 0.4703278 0 1 
Box Office 

Mojo 

Dummy of MPAA 5,091 - - 0 1 
Box Office 

Mojo 
 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Os valores monetários, receitas e orçamento, foram deflacionados usando o índice de 

preços ao consumidor dos EUA (CPI) das estatísticas do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

– procedimento necessário para controlar os efeitos da inflação nas unidades monetárias. A 
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amostra inclui todos os gêneros de filmes, exceto documentários e IMAX13, devido à sua 

natureza educacional e diferente padrão de exibição neste último caso. 

3.3.2 Metodologia 

Conhecida como um conjunto de árvores de decisão, escolhemos a regressão de RF 

(BREIMAN, 2001) devido à sua popularidade de execução em estudos recentes e bons 

resultados em diferentes tarefas, uma vez que funciona com eficiência em grandes bancos de 

dados e com diferentes tipos de entrada (veja seção 3.2). Este último atributo é especialmente 

importante para este estudo quando se considera a natureza heterogênea de nossa base de dados, 

com variáveis discretas, binárias e dummy (que são variáveis binárias associadas a variáveis 

categóricas ou qualitativas). Além de robusto, o método é menos sensível a ruídos, então, trata-

se de uma escolha razoável de acordo com a literatura. A equação que descreve a saída para 

este modelo é a seguinte: 

𝑓𝑟𝑓
𝐵 (𝑥) =

1

𝐵
∑ 𝑇(𝑥; θ𝑏)

𝐵

𝑏=1

 (7) 

Sendo 𝐵 o número total de árvores, 𝑇 representa a resposta de uma árvore 𝑏 para um 

vetor de entrada 𝑥, e 𝜃𝑏 representa os parâmetros desta árvore. A construção envolve o uso da 

técnica de bootstrap para criar subconjuntos de dados com m atributos do total dos d existentes, 

de modo que, apenas atributos que são escolhidos aleatoriamente são considerados em cada 

modelo. Durante a construção, apenas parte do conjunto bootstrap é utilizado para o 

treinamento do preditor, o restante, recebe o nome de out-of-bag (OOB). Após o treinamento 

de toda a floresta, as previsões para a amostra 𝑥 é feita a partir do cálculo da média das previsões 

de todas as árvores da regressão.  

O modelo de RF também é empregado para classificar a importância de variáveis usadas 

em uma predição, sendo essa, nossa principal medida de interesse, de modo que a classificação 

auxilia na interpretação dos resultados obtidos. Utilizando a amostra OOB, a importância então, 

é calculada através da média da diferença entre as classificações corretas feitas com os dados 

permutados e a classificação correta entre os dados não permutados. O algoritmo RF possui 

dois principais parâmetros a serem determinados: número de variáveis a serem utilizadas 

                                                           

 

 
13 Os filmes IMAX podem permanecer em cartaz por vários anos e de maneira intermitente. 
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durante o modelo (mtry) e número de árvores (ntree). O número de árvores padrão é 500 para 

amostras de tamanho semelhantes as nossas. O número de variáveis é a quantidade total de 

características (determinantes ou variáveis) da base de dados dividido por três (Breiman 2001). 

Deste modo, seguimos esses passos e geramos inicialmente florestas com 500 árvores14, e 

utilizando n_features/3 variáveis, conforme a execução de cada modelo. 

3.3.2.1 Estratégia de identificação 

Com base em um efeito de substituição encontrado após a entrada e adoção do streaming 

de vídeo em relação ao cinema tradicional dos Estados Unidos, mostrado no Capítulo 2, 

especificamos alguns modelos (tabela 18) para aplicação da regressão de RF com o objetivo 

principal de verificar se a variável de intervenção e os anos de controle são importantes 

determinantes e explicam esse padrão de substituição.  

Para conhecer melhor os possíveis efeitos e determinantes, dividimos o conjunto de 

dados em diferentes recortes para analisar o comportamento das variáveis15  conforme o 

período, grupo de controle e para mercados isolados. Com este objetivo, foram criados 8 

subconjuntos baseados no faturamento bilheteria total e de aberturas em nível per capita a fim 

de especular o impacto em cada recorte, totalizando 16 modelos (8 em log do faturamento per 

capita e log do faturamento total, sendo estes últimos apresentados predominantemente nos 

apêndices deste estudo). Além de discutir sobre o desempenho dos atributos, exploramos os 

modelos para verificar o seu poder de predição. A precisão da classificação é medida a partir 

do coeficiente de determinação R², também apresentamos a atuação de cada classificador a 

partir do erro quadrático médio da raiz, o erro médio absoluto e erro quadrático médio. O RMSE 

é aplicado para medir a diferença entre o valor real e o valor previsto, sendo sempre um número 

não negativo e o mais próximo de 0 representa melhor ajuste dos dados. O R² é o valor que 

mede a qualidade do ajuste do modelo e neste caso, quanto mais próximo de 0 pior o 

ajustamento, o melhor ajustamento ocorre próximo da unidade. 

                                                           

 

 
14 Testes com 100 e 1000 árvores também foram realizados, por não apresentarem diferenças significativas em 

relação a importância das variáveis, optamos por não apresentar tais informações. 
15 Os modelos foram todos testados com a presença do orçamento da produção, seguindo os resultados do 

Capítulo 2.  
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Tabela 18 – Banco de dados 

Dataset Descrição Tamanho 

A1 Completo com streaming em 2007 e 2012 – Faturamento total (per capita) – US 1985 

A2 Completo com streaming em 2007 e 2012 – Faturamento abertura (per capita) – US 1984 

B1 Filmes lançados nos US e UK – Faturamento total (per capita) 3692 

B2 Filmes lançados nos US e UK – Faturamento abertura (per capita) 3691 

C1 Filmes lançados nos US e Austrália – Faturamento total (per capita) 3384 

C2 Filmes lançados nos US e Austrália – Faturamento abertura (per capita) 3383 

D1 Completo com 3 países – Faturamento total (per capita) 5091 

D2 Completo com 3 países – Faturamento abertura (per capita) 5090 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

3.4 Resultados 

Os resultados são apresentados seguindo a estrutura utilizada no modelo de diferença-

em-diferenças e dos bancos de dados criados de modo a facilitar as comparações. A figura 9 

ilustra quais as variáveis que se mostraram importantes para explicar faturamento nos Estados 

Unidos. Verifica-se que as variáveis de streaming (streaming) e de produção própria 

(streaming2012), respectivamente, de lançamento do serviço da Netflix e de início de produção 

própria de conteúdos se mostraram importantes, mas com pequeno grau de contribuição. 

Entretanto, as variáveis mais importantes para explicar o faturamento são o número de teatros 

em que o filme foi lançado, o seu orçamento e as suas revisões dos críticos profissionais e 

usuários. Estes resultados reforçam a ideia de que houve um impacto com a entrada do 

streaming, mas que teve um tamanho pequeno.   
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Figura 9 – Importância das variáveis a partir da predição de faturamento total per capita (A1) 

e faturamento da abertura per capita (A2) da bilheteria cinematográfica para os Estados 

Unidos 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Estas evidências corroboram com os resultados do modelo DD, que concluiu sobre 

efeito pequeno de substituição crescente dos cinemas tradicionais por vídeos streaming. O 

impacto tem sido pequeno e vem ocorrendo principalmente desde a criação e divulgação de 

conteúdos inéditos e exclusivos das novas plataformas de vídeo, que começaram a ocorrer em 

2012. Ainda é possível notar que a característica streaming aparece entre os seis principais 

fatores importantes na predição final e com contribuição de pelo menos 10%, exceto para o 

modelo que combina mercado americano com mercado australiano, cuja contribuição fica perto 

de 8%. 
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Figura 10 – Importância das variáveis a partir da predição do faturamento total per capita (B1) 

e faturamento da abertura per capita (B2) da bilheteria cinematográfica – Estados Unidos e 

Reino Unido 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Figura 11 – Importância das variáveis a partir da predição do faturamento total per capita (C1) 

e faturamento da abertura per capita (C2) de bilheteria cinematográfica – Estados Unidos e 

Austrália 
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Figura 12 – Importância das variáveis a partir da predição do faturamento total per capita (D1) 

e faturamento da abertura per capita (D2) de bilheteria cinematográfica – Estados Unidos, 

Reino Unido e Austrália 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Para confirmar os resultados, é necessário comparar os cenários do mercado americano 

com e sem (figura 13) a característica de intervenção, para verificar se o streaming é relevante 

na predição sobre os dados de faturamento total per capita dos Estados Unidos em específico, 

e qual sua relação com o ano de lançamento do título. Em conclusão, é possível observar 

algumas alterações na influência dos anos, quando incluindo todas as características de 

intervenção, elas aparecem em quinto e sétimo lugar como fatores de maior importância, 

enquanto o ano, surge como o 12º fator do modelo, removendo as variáveis de controle, o ano 

se torna o 6º fator mais valioso no modelo para a regressão de floresta aleatória. Porém, assim 

como a importância do ano tem um ligeiro aumento em relação ao resultado – uma vez que 

duas características foram removidas, por exemplo – a acurácia do modelo sem o streaming 

tem uma queda, sugerindo que a variável é importante para caracterizar sucesso nas predições 

das bilheterias, com o seu poder de determinar títulos antes e depois da entrada do streaming 

como concorrente das salas de cinema. Para os demais conjuntos (exceto australiano e base 

completa), o padrão de importância das variáveis ano e streaming nos modelos se repete 

(apêndice C).  
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Figura 13 – Comparação entre a importância das variáveis sobre os dados do setor 

cinematográfico de faturamento total per capita dos Estados Unidos com a inclusão do 

streaming (1) e sem o streaming (2) 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

De forma geral, o conjunto de dados é formado por 55 características básicas – ano e 

mês de lançamento, gênero e outras informações técnicas e financeiras de cada título, além das 

variáveis de streaming e controle de países que são incluídas conforme a amostra e modelo 

utilizado – sendo possível observar que os fatores mais significativos e de maiores impactos na 

classificação de um filme como sucesso econômico são os gastos/orçamento, seguido pela 

quantidade de telas na primeira execução, críticas dos profissionais e consumidores. Estes 

resultados estão de acordo com a literatura (ANTIPOV; POKRYSHEVSKAYA, 2017; LEE et 

al., 2017; BRUNEEL et al., 2020; RAZEEN et al., 2021). Gêneros com recordes de bilheterias16 

e altos índices de lançamentos17 anuais, também são importantes para a predição de 

faturamento. Por outro lado, as determinantes menos significativas são gêneros como guerra, 

música/musical e esporte, e alguns anos e meses de lançamento, como 2013 e 2016, janeiro e 

março. Também realizamos os mesmos testes para os conjuntos utilizando o logaritmo dos 

                                                           

 

 
16 https://www.statista.com/statistics/188658/movie-genres-in-north-america-by-box-office-revenue-since-1995/ 
17 https://www.statista.com/statistics/188672/movie-genres-in-north-america-by-number-of-releases-since-1995/ 



92 

faturamentos totais e de abertura como variável de interesse (apêndice C), com resultados 

assemelhados. 

3.4.1 Importância 

O bom desempenho do modelo de RF se deve principalmente a algumas variáveis, 

conhecidas como variáveis importantes, ou seja, à identificação de grupos de características que 

sejam relevantes para a construção do modelo, conforme verificado acima. Sendo o ano de 

lançamento de um filme – característica derivada da data de estreia em cada país estudado – a 

sua inclusão captura todos os cenários do setor cinematográfico agregado como um todo e 

potenciais choques macroeconômicos. Juntamente com a dummy de streaming, os anos, 

compõem nossas variáveis de maior interesse de investigação, pois juntas permitem uma 

avaliação de sua importância. A tabela 19 apresenta a importância dos anos (em porcentagem) 

empregadas nos modelos A1–D2 que se mostram importantes para explicar o faturamento, 

combinadas com a variável de streaming. Os resultados refletem a média das 10 repetições 

realizadas por RF para testar a importância de cada ano e explicar o resultado da regressão. 

Tabela 19 – Importância dos anos em % para classificar sucesso em receitas per capita pelos 

diferentes os conjuntos de dados (variável streaming inclusa, além de outros controles) 

Variável18 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

Streaming2007 9,367741 8,550465 16,53407 14,08834 10,20183 9,184686 - - 

Streaming2012 18,31058 15,12219 - - - - - - 

TratStreaming - - - - - - 28,4195 21,69242 

2004 6,86151 7,170326 10,60909 8,745819 2,036521 3,014611 7,920252 6,871116 

2007 4,668558 5,549988 9,772629 7,912735 5,341273 4,896459 10,16925 11,45762 

2014 4,623569 0 6,393 3,500339 8,212406 5,832666 11,40567 8,74986 

2018 5,051391 5,013267 7,019222 5,71693 9,679065 8,087904 11,33978 9,263252 

2019 2,346727 1,909144 7,298482 4,30659 9,642001 7,577203 10,16607 8,407358 

Demais dummies de anos foram incluídas nos modelos, mas não tiveram contribuição na classificação 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Para os dados do mercado cinematográfico dos Estados Unidos (conjunto A), além das 

variáveis dummy de anos, incluímos no conjunto duas dummy de streaming, 2007 (1 se 2007 

em diante e 0 caso contrário) para caracterizar a entrada da Netflix no mercado e, 2012 (1 se 

                                                           

 

 
18 A identificação 1 e 2 para os conjuntos de dados, são referentes ao faturamento total e faturamento de abertura, 

respectivamente. 
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2012 em diante e 0 caso contrário) para o início da produção de conteúdo exclusivo, para 

detectar se essas características de intervenção alteram o resultado final da importância dos anos 

através da regressão de floresta aleatória. Quando incluído as informações dos grupos de 

controle (Reino Unido e Austrália) o streaming utilizado foi apenas o 2007, devido as 

diferenças de mercado, enquanto para a base completa onde é incluído todos os países 

abrangentes no estudo (conjunto D), criamos uma variável única para tratar a entrada do 

streaming em cada mercado.  

Para os Estados Unidos é possível verificar que alguns anos são bem mais significativos 

que outros, destacando-se 2004, 2007 e 2018, embora não ultrapassem 7% da importância total 

das características do conjunto, – para o ano de 2004 em específico, podemos sugerir sua 

aparição constante, o fato de ser um período estatisticamente diferente (figura 14), ou seja, 

período que fornece um padrão diferente com uma quantidade de lançamento de filmes 

disponível muito menor que nos demais anos, se tornando então, sensível para a classificação. 

Somando essas informações do mercado norte-americano com o Reino Unido (B1–B2), os 

resultados se mantêm com aumento nas porcentagens de relevância. Esses resultados, vão de 

encontro ao padrão encontrado anteriormente, quando usando o Reino Unido como grupo de 

controle o efeito do streaming nos Estados Unidos é menos significativo. Já a inclusão dos 

dados da Austrália altera os resultados do efeito de 2007 nos Estados Unidos, de modo que essa 

variável deixa de ser importante (figura 11).  

Figura 14 – Número de filmes utilizados na base de dados do Estados Unidos entre 2004 e 

2019 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 
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O ano de 2004 se mostra bem atípico em nossa amostra, configurando um ponto fora da 

curva, sendo assim aparece em todos os modelos como sendo variável importante. Para checar 

um possível viés com esta variável, estimamos modelos excluindo os filmes lançados neste ano 

(tabela 20). Os resultados mostram que as características importantes restantes não se alteraram 

como importantes, sugerindo robustez das estimativas. Entretanto, houve uma pequena redução 

no percentual de contribuição da variável streaming de 2007, que teve seu desempenho 

reduzido pela metade, nos fazendo concluir que a característica de 2004 tem sua importância 

diretamente relacionada com o valor binário do streaming de 2007, portanto, sua exclusão 

carrega um certo viés.   

Tabela 20 – Comparação entre modelos com e sem os filmes de 2004 e sem os mesmos19 

Variável A1 A2 A1_2004 A2_2004 

Streaming2007 9,367741 8,550465 5,002305 4,427932 

Streaming2012 18,31058 15,12219 16,32648 12,71839 

2004 6,86151 7,170326 removed removed 

2007 4,668558 5,549988 5,486021 5,973749 

2014 4,623569 -0,21178 3,790144 0,485354 

2018 5,051391 5,013267 5,837131 4,245309 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Como observado nos conjuntos de dados C–D, há uma mudança clara entre os anos mais 

importantes em relação aos demais conjuntos (tabela 19), no qual os que mais se destacam para 

os diferentes níveis de faturamento, são os anos de 2007, 2014, 2018 e 2019. Considerando 

esses resultados, verificamos que os anos após 2007 e mais recentes, aparecem com maiores 

frequências na importância para classificar em relação aos anos anteriores. Estes resultados 

estão em linha com Çağlıyor e Öztayşi (2021), que encontram que anos mais recentes tem maior 

importância para explicar faturamento de bilheteria, porque existe um maior número de serviços 

de streaming disponíveis (Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO, Now, Disney Plus, etc.). 

3.4.2 Avaliando o modelo 

Com os modelos planejados, estimamos os resultados para predição de sucesso de 

bilheteria utilizando os dados e informações referente aos filmes (orçamento, críticas, telas, 

                                                           

 

 
19 Demais dummies de anos foram incluídas nos modelos, mas não tiveram contribuição na classificação. 
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gênero, classificação, etc.) disponíveis na tabela 17. Nesse sentido, seguimos a literatura 

descrita na seção 3.2. mas também implementando características menos usuais das existentes 

na atual literatura, ou seja, o mês e o ano de lançamento dos filmes nos cinemas e variável 

mensurando a entrada dos serviços de streaming de vídeo e seus atributos em cada país, seja no 

país de interesse seja os de controle. Assim, combinamos informações de diferentes mercados 

para comparar o desempenho da regressão de floresta aleatória e incluir o uso dessas novas 

variáveis em trabalhos futuros (ANTIPOV; POKRYSHEVSKAYA, 2017) (LEE et al., 2017) 

(RAZEEN et al., 2021) (KIM, 2021). Para atestar os resultados, realizamos a validação cruzada 

(CV) de 10 vezes, este método de validação é melhor do que hold-out – treino e teste, pois 

temos conjuntos de dados pequenos e não seria ideal diminuir ainda mais dividindo-os, além 

de criar métodos razoavelmente comparáveis (STONE, 1974). 

Tabela 21 – Resultados da regressão 

Modelo RMSE MAE MSE R² 

A1 0,07959 0,05291 0,00650 72,20 

A2 0,03018 0,01824 0,00087 74,78 

B1 0,08405 0,05465 0,00675 71,51 

B2 0,03109 0,01759 0,00096 71,00 

C1 0,08878 0,06126 0,00789 72,60 

C2 0,03360 0,02016 0,00109 72,89 

D1 0,08313 0,05618 0,00695 74,78 

D2 0,03139 0,01835 0,00095 74,57 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

A tabela 21 apresenta os resultados gerais para os conjuntos (A–D). Os melhores 

coeficientes de determinação são empatados em 74,78% para os conjuntos referente a predição 

de faturamento de abertura para os Estados Unidos e para o modelo com o uso da base completa 

– quando é utilizado os três países inclusos do estudo, com a predição de faturamento total de 

bilheteria, neste último caso. Vale lembrar, que para os modelos com dois ou mais países na 

amostra, foi adicionado uma característica para verificação do mercado, que também se mostrou 

útil para a classificação (figuras 10, 11 e 12). No geral, todos os resultados apresentaram bom 

desempenho, com acertos médios acima de 71%, significando que nossos modelos são 

adequados em predição e possivelmente utilizável para futuros lançamentos, indicando se o 

mesmo pagará seu custo de produção e o se pode se tratar de um potencial sucesso em sua 

abertura. Os modelos que obtiveram acurácias acima de 74% – A2, D1 e D2 – superam o 

desempenho da literatura atual de regressão de floresta aleatória (RAZEEN et al., 2021), 
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indicando que as variáveis incluídas em nossos modelos, como dummy de ano, mês e 

característica que mede a entrada de uma interveção/choque no tempo, são capazes de melhorar 

a predição de sucesso de bilheteria. 

3.5 Conclusão 

Das grandes telas à televisão e aos dispositivos pessoais, a experiência do cinema vem 

mudando do social e pública para uma forma mais familiar e íntima. Com a expansão da internet 

e tecnologia, o consumo de streaming na era digital se tornou tema de estudo em diferentes 

contextos, crescendo após o cenário da pandemia de COVID-19, dando-se então, mais abertura 

para o acesso ao streaming de vídeo, causando um choque nas salas de cinema tradicionais. 

Para o período anterior (2004-2019), entretanto, foi documentado um efeito de substituição 

entre 0,5% e 4%, além de uma redução anual de 0,2% a 0,5% de receita per capita dos cinemas 

após o lançamento do streaming em 2007 (Capítulo 2). Considerando estes resultados, 

propusemos incluir as variáveis de intervenção, o ano de lançamento de um filme relacionado 

com a entrada do streaming no mercado cinematográfico, em metodologia de aprendizado de 

máquina por meio de regressão de floresta aleatória, para verificar a importância desta 

intervenção para a classificação de filmes conforme sua bilheteria de abertura per capita e total. 

Foi possível identificar conexões entre tais características quando comparado anos antes e 

depois, uma vez que a intervenção aparece como um dos principais fatores de importância para 

o resultado dos modelos propostos, ficando atrás apenas das grandes características preditoras 

de sucesso, de modo a explicar e comprovar que os resultados referentes a redução nas 

bilheterias, estão relacionadas a entrada da Netflix no mercado, empresa que vêm mudando o 

modelo de produção, distribuição, exibição e consumo global de filmes. Com a proposição 

destas inclusões de variáveis para modelo de predição de bilheterias per capita, este trabalho 

ainda conclui que a utilização de características binárias para a utilização das informações 

anuais e mensais de lançamento de um título, além de variável indicativa com os lançamentos 

antes e pós choque de uma intervenção, apresentam performance superior para as classificações 

e predições de faturamento de abertura, superando a literatura existente.  
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4 Conclusão geral 

A evolução tecnológica e a popularização da internet alteraram a forma de consumo de 

diversos mercados tradicionais; o smartphone, por exemplo, atualmente é um objeto 

indispensável, dando acesso a todo e qualquer tipo de informação. Com isso, os mercados de 

bens de informação (filmes, música, livros, etc.) foram extremamente abalados por essa 

digitalização (ELBERSE, 2010) (HILDERBRAND, 2010) (AGUIAR; WALDFOGEL, 2018) 

(MCKENZIE et al., 2019), alterando a forma de consumo destes bens, dando autonomia e 

liberdade de escolha aos consumidores em termos de horários, locais e plataformas. Quando 

falamos em filmes, encontramos diversos meios de transmissão concorrentes nas últimas 

décadas (GONG; SMITH; TELANG; 2015) (HASHIMA; RAMA; TANG; 2018). Atualmente, 

o streaming de vídeo é o meio que tem despertado um alerta aos grandes produtores e 

distribuidores de Hollywood.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi investigar o efeito da entrada do streaming de 

vídeo – com foco na pioneira e líder de mercado, a Netflix – sobre a bilheteria de cinema nos 

Estados Unidos no período de 2004 a 2019, avaliando o padrão de relação entre eles: 

substituição ou complementariedade. Foram coletados dados sobre informações específicas 

(título, faturamente, orçamento, etc.) de filmes no Box Office Mojo e média de críticas de 

profissionais e consumidores no IMDb. Aplicamos os dados em uma análise de intervenção 

com o Diferença-em-Diferenças (DD) e para validar os resultados obtidos com essa técnica 

estatística, usamos o aprendizado de máquina com o método de regressão de Floresta Aleatória 

para prever e explicar o sucesso de bilheteria a partir de características ainda não utilizadas na 

literatura. Conhecer o efeito do streaming sobre o mercado cinematográfico, permite avaliar 

com clareza os impactos da atual revolução sobre o mercado de filmes, que representa uma 

ampliação de acesso ao consumo por parte das classes de renda mais baixa e que tenham acesso 

a Internet.  

Com a aplicação do modelo de DD, os resultados obtidos mostram que o streaming de 

vídeo é um bem substituto para o consumo de filmes nas salas de cinema, em um pequeno grau 

de 0,5 a 4% considerando as receitas per capita. Este efeito, entretanto, tem aumentado nos 

últimos anos, principalmente após o início de produções originais de filmes e séries por parte 

das empresas de streaming, além de apresentar redução anual de 0,2 a 0,5%. Evidências 

robustas que são comprovadas com a aplicação de diferentes especificações do modelo e 

estimadas com diversos tamanhos da amostra. 
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Os resultados são também validados pela aplicação do método de regressão de RF, 

quando, a partir de um conjunto de característica, buscou avaliar a intervenção do streaming na 

predição de bilheteria de cinema. Apresentando o streaming como a quinta característica mais 

importante para o resultado do modelo, atrás apenas, de variáveis técnicas dos filmes como a 

quantidade de telas na abertura, orçamento disponível, além de críticas de consumidores e 

profissionais, determinantes tradicionais no sucesso de bilheteria, de acordo com a literatura 

(ANTIPOV; POKRYSHEVSKAYA, 2017; LEE et al., 2017; BRUNEEL et al., 2020; 

RAZEEN et al., 2021).  

Concluimos que o streaming de vídeo é um bem substituto das salas de cinema, 

principalmente após a criação de conteúdos originais. Esses resultados podem ajudar a entender 

os próximos passos da indústria cinematográfica, uma vez que novos serviços de streaming 

estão surgindo e dividindo o mercado junto com as bilheterias de cinema, resultando em 

maiores competitividades, além de potencialmente estarem ampliando o acesso ao consumo de 

filmes.  

4.1 Contribuições e Limitações 

Este trabalho contribui para a literatura ao apresentar resultados inéditos sobre o efeito 

da entrada do streaming de vídeo sobre a bilheteria de cinema para o mercado de cinema dos 

Estados Unidos, além de indicar novas características para a predição de sucesso. Ainda, 

contribui com a construção e utilização de um banco de dados abrangente referente ao mercado 

cinematográfico incluindo países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. 

Considerando o alcance da revisão da bibliográfica realizada, não foi encontrado banco de 

dados semelhante, ou seja, tão rico em número de informações e referente a tais países, como 

o construído para este trabalho.  

Apesar do bom desempenho nos resultados, os modelos ainda possuem formas de 

evoluir, pois nem todas as possibilidades foram exploradas. O principal ponto e limitação do 

trabalho é referente a falta de informações sobre o real consumo de streaming pelos indivíduos 

(visualização, orçamento, faturamento) dos filmes vistos nas plataformas e informações sobre 

às produções originais da Netflix. Trabalhos futuros poderão explorar estas lacunas, agregando 

tais informações, com análises de revisão e comentários sobre experiência dos consumidores a 

respeito das produções originais, comparando o streaming e cinema, além de investigações 

utilizando as múltiplas empresas de streaming de vídeo que segmentam o mercardo 

cinematográfico. 
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Apêndice B –  Script de coleta do banco de dados 

Os quadros abaixo, apresentam alguns dos scripts desenvolvidos para a coleta de dados 

no Box Office Mojo e IMDb. O algoritmo 1 apresenta o script de coleta dos títulos no site do 

Mojo lançados durante o período de 2004 a 2019, no segundo é apresentado o código de coleta 

para o identificador único dos filmes, que liga todos os lançamentos e também, é utilizado como 

base no site do IMDb. Algoritmo 3 é referente a coleta de links dos países, para que no 4 

apresentemos o script de coleta padrão para as receitas e informações específicas – Estados 

Unidos, Reino Unido e Austrália, modificados conforme a utilização; enquanto o 5 e 6 foram 

utilizados nas coletas das críticas de profissionais e de consumidores do site IMDb. 

Algoritmo 1 – Script de indexação dos filmes 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

# Atualização do script de SOUZA (2017) 

# Coleta de filmes por ano no BoxOfficeMojo utilizando o spider scrapy 

# Gabriela Duarte de Souza (2021) 

 

from scrapy.selector import Selector 

from scrapy.spiders import CrawlSpider, Rule 

from scrapy.linkextractors import LinkExtractor 

from BoxOfficeLinks.items import BoxofficelinksItem 

import scrapy 

import re 

 

class BoxofficelinksSpider(scrapy.Spider): 

    name = [from 2004 to 2019] 

    allowed_domains = ["boxofficemojo.com"] 

    start_urls = ["https://www.boxofficemojo.com/year/2004/"]   

 

    def parse(self, response): 

        sel = scrapy.Selector(response) 

        items = [] 

 

        for tr in sel.xpath('//*[@id="table"]//tr'): 

            item = BoxofficelinksItem() 

            LINKFILME = 

str(''.join(tr.xpath('./td[2]/a/@href').extract())) 

 

            ini = LINKFILME.find("/?ref") 

            item['LINKFILME'] = "https://www.boxofficemojo.com" + 

str(LINKFILME[0:ini+1]) 

 

            items.append(item) 

 

        return items 

 

# Execução em “scrapy crawl BoxOfficeLinks -o BOLinksX.csv 
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Algoritmo 2 – Script de coleta de identificação chave dos filmes entre os países e as bases de 

dados (BoxOfficeMojo e IMDb) 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

 

 

# Atualização do script de SOUZA (2017) 

# Coleta da identificação dos títulos no BoxOfficeMojo (mesma chave usada 

pelo IMDb) utilizando o spider scrapy 

# Gabriela Duarte de Souza (2021) 

 

from scrapy.selector import Selector 

from scrapy.spiders import CrawlSpider, Rule 

from scrapy.linkextractors import LinkExtractor 

from LinkTT.items import LinkttItem 

import scrapy 

import re 

 

class LinkTTSpider(scrapy.Spider): 

    Ano = [from 2004 to 2019] 

    name = "Links" + str(Ano) 

    allowed_domains = ["boxofficemojo.com"] 

    moviesfile = open("C:\\boxoffice\\links\\BOLinks" + str(Ano) + ".csv") 

    moviesfileread = moviesfile.read() 

    movieslist = moviesfileread.split("\n") 

    #print(movieslist) 

    start_urls = movieslist 

 

    def parse(self, response): 

        sel = scrapy.Selector(response) 

        items = [] 

 

        item = LinkttItem() 

 

        MOVIEID = response.request.url 

        ini = MOVIEID.find("release/") 

        fim = MOVIEID.find("weekend/") 

        MOVIEID = MOVIEID[ini + 8:fim] 

 

        LINK_TT = ''.join(sel.xpath('//*[@id="title-summary-

refiner"]/a/@href').extract()) 

 

        #LINK_TT 

        #https://www.boxofficemojo.com/title/tt6105098/?ref_=bo_gr_ti 

        ini = LINK_TT.find("title/"); fim = LINK_TT.find("/?ref") 

        LINK_TT = LINK_TT[ini+6:fim] 

 

        item['ID_TT'] = LINK_TT 

        item['MOVIEID'] = MOVIEID 

 

        items.append(item) 

 

        return items 

 

# Execução em “scrapy crawl LinksX -o LinksTTX.csv 
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Algoritmo 3 – Script de coleta do link para os países 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

# Atualização do script de SOUZA (2017) 

# Coleta da identificação dos países no BoxOfficeMojo utilizando o spider 

scrapy 

# Gabriela Duarte de Souza (2021) 

 

from scrapy.selector import Selector 

from scrapy.spiders import CrawlSpider, Rule 

from scrapy.linkextractors import LinkExtractor 

from LinkRL.items import LinkrlItem 

import scrapy 

import re 

 

class LinkRLSpider(scrapy.Spider): 

    Ano = 2013 

    name = "LinksRL" + str(Ano) 

    allowed_domains = ["boxofficemojo.com"] 

    moviesfile = open("C:\\boxoffice\\links\\LinksTT" + str(Ano) + ".csv") 

    moviesfileread = moviesfile.read() 

    movieslist = moviesfileread.split("\n") 

    start_urls = movieslist 

 

    def parse(self, response): 

        sel = scrapy.Selector(response) 

        items = [] 

 

        item = LinkrlItem() 

 

        MOVIEID = response.request.url 

        ini = MOVIEID.find("releasegroup/") 

        fim = MOVIEID.find("/?") 

        MOVIEID = MOVIEID[ini + 13:fim] 

 

        LINK_RL = ''.join(sel.xpath("//*[@id='a-page']//td[a='United 

Kingdom']/a/@href").extract()[0]) 

   ## LINK_RL = ''.join(sel.xpath("//*[@id='a-

page']//td[a='Domestic']/a/@href").extract()[0]) 

   ## LINK_RL = ''.join(sel.xpath("//*[@id='a-

page']//td[a='Australia']/a/@href").extract()[0]) 

                                     

        #LINK_RL        

#https://www.boxofficemojo.com/release/rl3059975681/?ref_=bo_gr_rls 

        ini = LINK_RL.find("release/"); fim = LINK_RL.find("/?ref") 

        LINK_RL = LINK_RL[ini+8:fim] 

        #LINK_RL = "http://boxofficemojo.com" + LINK_RL[:fim] 

 

        item['MOVIEID'] = MOVIEID 

        item['ID_RL'] = LINK_RL 

 

        items.append(item) 

        return items 

 

# Execução em “scrapy crawl LinksRL -o LinksRLX.csv 
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Algoritmo 4 – Script de coleta com as informações de bilheteria 

 

 

# Atualização do script de SOUZA (2017) 

# Coleta do BoxOfficeMojo utilizando o spider scrapy [modificado conforme 

o país buscado] 

# Gabriela Duarte de Souza (2021) 

 

from scrapy.selector import Selector 

from scrapy.spiders import Spider 

from BOGrossesX.items import BogrossesxItem 

import scrapy 

 

class BOGrossesXSpider(scrapy.Spider): 

 # Define o Spider [Links já indexados] 

    Ano = [from 2004 to 2019] 

    name = "GrossesX" + Ano 

    allowed_domains = ["boxofficemojo.com"] 

    moviesfile = open("C:\\countryX\\linksRL" + str(Ano) + ".csv") 

    moviesfileread = moviesfile.read() 

    movieslist = moviesfileread.split("\n") 

    start_urls = movieslist 

 # Inicia a passe para o Scrap 

    def parse(self, response): 

        sel = Selector(response) 

        items = [] 

 

        item = BogrossesxItem() 

 

        MOVIEID = response.request.url  

        ini = MOVIEID.find("release/") 

        fim = MOVIEID.find("/weekend") 

        MOVIEID = MOVIEID[ini + 8:fim] 

 

        TITLE = response.xpath('//*[@id="a-

page"]//div[1]/div[1]//div[2]/h1/text()').get() 

 

        GROSS = ''.join(response.xpath('//*[@id="a-

page"]/main/div/div[3]/div[1]/div/div[1]/span[2]/span/text()').extract()) 

        GROSS = GROSS.replace("$", ""); GROSS = GROSS.replace(",", "") 

         

  OPENING = ''.join(response.xpath('//*[@id="a-

page"]/main/div/div[3]/div[4]/div[2]/span[2]/span/text()').extract()) 

        OPENING = OPENING.replace("$", ""); OPENING = OPENING.replace(",", 

"") 

 

        THEATERS = ''.join(response.xpath('//*[@id="a-

page"]/main/div/div[3]/div[4]/div[2]/span[2]/text()').get()) 

 

        DATA = ''.join(response.xpath('//*[@id="a-

page"]/main/div/div[3]/div[4]/div[4]/span[2]/a/text()').extract()) 

 

        item['MOVIEID'] = MOVIEID 

        item['TITLE'] = TITLE 

        item['THEATERS'] = THEATERS 
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Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Algoritmo 5 – Script de coleta de revisão de críticos no IMDb 

 

        item['OPENING'] = OPENING 

        item['GROSS'] = GROSS 

        item['DATA'] = DATA 

         

  items.append(item) 

 

        return items 

 

 # Execução em “scrapy crawl BOGrosses -o BOGrossesX.csv 

# Coleta da crítica dos consumidores do IMDb utilizando spider scrapy 

# Gabriela Duarte de Souza (2021) 

 

from scrapy.selector import Selector 

from scrapy.spiders import Spider 

from IMDBCritics.items import ImdbcriticsItem 

import scrapy 

import re 

 

# Inicia a spider 

class IMDBRCriticSpider(scrapy.Spider): 

    Ano = 2000 

    name = "Critics" + str(Ano) 

    allowed_domains = ["imdb.com"] 

    allowed_domains = ["boxofficemojo.com"] 

    moviesfile = open("C:\\imdb\\LinksTT" + str(Ano) + ".csv") 

    moviesfileread = moviesfile.read() 

    movieslist = moviesfileread.split("\n") 

    movies = [] 

 # Para cada filme na lista do BoxOffice 

    for link in movieslist:  

        link = link.replace("boxofficemojo", "imdb") 

        link = link.replace("credits", "criticreviews") 

        movies.append(link) 

    start_urls = movies 

 

    def parse(self, response): 

        sel = Selector(response) 

        items = [] 

 

        item = ImdbcriticsItem()         

 

  MOVIEID = response.request.url 

        ini = MOVIEID.find("title/") 

        fim = MOVIEID.find("/criticreviews") 

        MOVIEID = MOVIEID[ini + 6:fim] 

 

        SCORE = 

''.join(response.xpath('//*[@id="main"]//div[2]/div[1]/div/span/text()').e

xtract()) 
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Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Algoritmo 6 – Script de coleta de crítica de consumidores no IMDb 

 

 

        CRITIC = 

''.join(response.xpath('//*[@id="main"]/div[1]/div[2]/span/text()').extrac

t()) 

  

# Salva itens no dicionário 

  item['MOVIEID'] = MOVIEID 

        item['SCORE'] = SCORE 

        item['CRITIC'] = CRITIC 

 

        items.append(item) 

 

        return items 

 

# Execução em “scrapy crawl IMDBCritics -o IMDBCritics.csv” 

from scrapy.selector import Selector 

from scrapy.spiders import Spider 

from IMDBAudience.items import ImdbaudienceItem 

import scrapy 

import re 

 

class IMDBAudienceSpider(scrapy.Spider): 

    Ano = 2000 

    name = "Critics" + str(Ano) 

    allowed_domains = ["imdb.com"] 

    allowed_domains = ["boxofficemojo.com"] 

    moviesfile = open("C:\\imdb\\LinksTT" + str(Ano) + ".csv") 

    moviesfileread = moviesfile.read() 

    movieslist = moviesfileread.split("\n") 

    movies = [] 

    for link in movieslist: 

#https://www.boxofficemojo.com/title/tt0080684/ 

        link = link.replace("boxofficemojo", "imdb") 

        link = link.replace("credits", "?ref") 

        movies.append(link) 

       start_urls = movies 

 

    def parse(self, response): 

        sel = Selector(response) 

        items = [] 

 

        item = ImdbaudienceItem() 

 

        #MOVIEID = response.request.url  # 

https://www.boxofficemojo.com/title/tt4154796 

        #ini = MOVIEID.find("title/") 

        #fim = MOVIEID.find("/?ref") 

        #MOVIEID = MOVIEID[ini + 6:fim] 
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Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RATING = ''.join(response.xpath('//*[@id="title-overview-

widget"]/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[1]/div[1]/strong/span/text()').extra

ct()) 

        COUNT = ''.join(response.xpath('//*[@id="title-overview-

widget"]/div[1]/div[2]/div/div[1]/div[1]/a/span/text()').extract()) 

 

        item['MOVIEID'] = MOVIEID 

        item['RATING'] = RATING 

        item['COUNT'] = COUNT 

 

        items.append(item) 

 

        return items 

 

# Execução em “scrapy crawl IMDBAudience -o IMDBAudience.csv” 
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Apêndice C –  Resultados da regressão de floresta aleatória 

Para confirmar a importância das características de intervenção aos modelos descritos 

na seção 3.3, é necessário apresentar a relevância dos anos (tabela 22) ao remover a variável de 

intervenção – lembrando que 1 se refere ao faturamento total e 2 ao faturamento de abertura. 

Tabela 22 – Importância dos anos para os conjuntos de dados (sem a variável streaming) 

Variável A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

2004 9,476933 10,74729 12,69697 10,05366 2,476681 4,101844 9,887411 9,460163 

2005 4,359675 2,668265 10,83819 7,362311 4,510965 4,552677 11,97866 9,069515 

2006 1,852996 2,926738 6,542156 6,555011 3,504173 3,206082 9,109024 8,780911 

2007 6,534274 6,87932 8,582954 7,476705 5,691659 4,633191 11,43756 13,14558 

2008 1,375005 1,438252 4,235337 6,169371 4,862126 4,401729 8,690109 10,19691 

2014 4,459102 0 6,709108 3,760845 8,097049 5,086174 12,09137 7,985152 

2018 6,32469 5,437803 6,679231 5,945371 9,850786 8,222969 12,54736 9,989704 

2019 4,155348 3,2484 7,335617 5,395348 9,686825 7,799038 12,75033 9,639201 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Comparando a importância dos anos e do streaming nas predições, todos modelos foram 

executados com as 55 características básicas de cada título, além da inclusão e exclusão dos 

diferentes tipos de variáveis utilizadas para caracterizar a entrada e importância do streaming 

no setor. As figuras de 15 a 21 representam essa comparação entre o com e sem a intervenção 

nos mercados estudados, apresentando algumas das principais características úteis para os 

modelos, seguindo os conjuntos de dados do Estados Unidos com os grupos de controle Reino 

Unidos, Austrália, e a junção dos três países, respectivamente. 
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Figura 15 – Comparação entre a importância das variáveis sobre os dados do setor 

cinematográfico de faturamento total per capita nos Estados Unidos e Reino Unido com a 

inclusão do streaming (1) e sem o streaming (2) 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

É possível notar, que o streaming é uma das seis características mais importantes para 

a predição de bilheteria per capita em faturamento total e de abertura, tanto para o conjunto com 

as informações dos Estados Unidos, quanto para a junção com o mercado britânico, se repetindo 

quando aplicado na base completa (figuras 17 e 21), ficando atrás apenas de informações chaves 

de sucesso – como despesas, críticas e telas de abertura (ANTIPOV; POKRYSHEVSKAYA, 

2017; LEE et al., 2017; BRUNEEL et al., 2020; RAZEEN et al., 2021). 
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Figura 16 – Comparação entre a importância das variáveis sobre os dados do setor 

cinematográfico de faturamento total per capita nos Estados Unidos e Austrália com a 

inclusão do streaming (1) e sem o streaming (2) 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Figura 17 – Comparação entre a importância das variáveis sobre os dados do setor 

cinematográfico de faturamento total per capita com a base completa e a inclusão do 

streaming (1) e sem o streaming (2) 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 
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Figura 18 – Comparação entre a importância das variáveis sobre os dados do setor 

cinematográfico de faturamento de abertura per capita nos Estados Unidos com a inclusão do 

streaming (1) e sem o streaming (2) 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Figura 19 – Comparação entre a importância das variáveis sobre os dados do setor 

cinematográfico de faturamento de abertura per capita nos Estados Unidos e Reino Unido 

com a inclusão do streaming (1) e sem o streaming (2) 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 
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Figura 20 – Comparação entre a importância das variáveis sobre os dados do setor 

cinematográfico de faturamento de abertura per capita nos Estados Unidos e Austrália com a 

inclusão do streaming (1) e sem o streaming (2) 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Figura 21 – Comparação entre a importância das variáveis sobre os dados do setor 

cinematográfico de faturamento de abertura per capita com a base completa e a inclusão do 

streaming (1) e sem o streaming (2) 

 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 
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Utilizando o logaritmo da receita total e faturamento de abertura como variável de 

interesse (tabela 23), obtivemos algumas diferenças dos achados quanto as características 

temporais de importância em comparação ao nível per capita, de modo que, os anos após a 

entrada da Netflix no mercado indicado por 2007, são mais importantes do que os anos 

anteriores a esse período. A relevância da característica de intervenção para os modelos em log, 

se assemelha ao per capita (entre as seis mais importantes). Excluímos esses resultados do 

trabalho, por não apresentarem robustez aos testes realizados com o DD.  

Tabela 23 – Importância dos anos para os conjuntos de dados em nível de log (variável 

streaming inclusa) 

Variável A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

Streaming2007 1,099772 3,006303 20,30154 20,92844 1,452314 6,182036 - - 

Streaming2012 12,41731 10,77953 - - - - - - 

TratStreaming - - - - - - 33,32301 30,52926 

2004 5,718293 4,124442 12,29505 11,09893 6,684975 3,20252 12,63028 9,524879 

2010 9,296268 3,200648 8,876342 5,119737 7,938441 3,334342 7,801593 4,057339 

2011 5,018079 0,30752 4,160999 1,284582 3,896414 1,51302 5,937506 3,186279 

2017 2,265013 2,773295 10,01504 14,13291 4,075957 5,996184 6,01391 7,884304 

2018 1,618954 1,769314 12,85145 12,61171 9,081988 7,490344 9,735977 9,763885 

2019 5,493561 4,952389 18,01117 22,92764 12,11377 13,5254 14,56609 20,66814 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 

Porém, importante acrescentar, que a acurácia obtida nestes modelos em nível de log, 

apresentam melhor desempenho do que os resultados encontrados na atual literatura (inclusive 

o Capítulo 3 deste trabalho) de regressão de floresta aleatória (RAZEEN et al., 2021), chegando 

a 92% em seu melhor modelo (tabela 24) para a predição de valores de bilheteria de um título 

em sua estreia, para filmes lançados nos Estados Unidos. Os resultados ressaltam a eficácia do 

modelo e a importância da utilização das características de intervenção, além dos anos e meses 

em formato de dummy para maiores precisões – onde é possível capturar e controlar gastos com 

marketing/publicidade, a sazonalidade dos lançamentos de filmes e outros efeitos 

macroeconômicos potenciais (REINSTEIN; SNYDER, 2005). 

Tabela 24 – Resultados da regressão para níveis de log 

Modelo RMSE MAE MSE R² 

A1 0,84671 0,59792 0,70712 76,40 

A2 0,60683 0,45869 0,36035 92,21 

B1 0,85088 0,61461 0,78128 80,98 
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B2 0,63568 0,48198 0,41600 90,52 

C1 0,81455 0,57691 0,66826 83,19 

C2 0,60359 0,45429 0,36758 91,78 

D1 0,84255 0,60197 0,69437 82,59 

D2 0,61940 0,46679 0,38660 90,35 

Fonte: Gabriela Duarte de Souza, 2021 
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