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O Dilema Digital 2 (DD2) dá seguimento ao tema sobre preservação digital sob as perspectivas de cineastas
independentes, documentaristas e arquivos audiovisuais sem fins lucrativos. A edição brasileira do relatório
foi realizada pelo Butantan, órgão criado em 1899, instalado num laboratório na Fazenda Butantan, hoje
destacado centro de pesquisa biomédica que integra pesquisas científicas, tecnológicas, produção de
imunobiológicos e divulgações técnico-científicas. Traduzido em 2015 por Millard Schisler, Osvaldo Emery e
Patrícia Fillippi, o relatório foi publicado em 2012 pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas,
sendo no âmbito dos seguimentos, aos alarmantes dados informados no The Digital Dillema em 2007. É
importante atentar-se para os termos traduzidos para o português – Archive, com letra inicial maiúscula, no
sentido de “lugar onde se guarda alguma coisa” e file – letra minúscula cujo significado é “conjunto de dados
digitalizados que pode ser gravado em um dispositivo de armazenamento e tratado como ente único”, pois,
são duas acepções que o português brasileiro registra utilizando uma só palavra. O Dilema Digital 2 está
discorrido em 6 (seis) capítulos que trataremos abaixo.

INTRODUÇÃO
Cineastas independentes Cineastas de estúdios

Produzem 3 vezes mais. Produzem 3 vezes menos.

Custos financeiros - dependem de familiares, amigos e outros contatos 
para produzirem.

Geralmente têm mais acesso a financiamentos, oriundos por exemplo de 
instituições sem fins lucrativos.

8% realizam migração e 60% não se preocupam. Menos de 10 % realizam a migração.

Reconhecem o valor da preservação por motivos culturais ou financeiros, 
se preocupam com a chegada das obras ao público.

Alguns reconhecem que os filmes digitais não são “para sempre”, mas, 
não tomam medidas para assegurar o acesso de longo prazo às suas obras 
finalizadas.

Documentaristas independentes raramente conseguem uma ampla 
distribuição de seus filmes nos cinemas.

Grandes estúdios de Hollywood integram todas as funções de produção, 
distribuição e arquivamento cinematográficos em suas próprias estruturas 
corporativas individuais.

Quadro 1: Pontos relevantes

Fonte: O Dilema Digital 2, 2015

Distinguem-se de seus colegas dos estúdios por terem total controle criativo sobre seus filmes e recursos
financeiros limitados para realiza-los;

Uma breve história do cinema independente: A produção independente dos EUA tem suas origens,
indiscutivelmente, na invenção da câmera cinematográfica;

Cinema independente e materiais digitais: Os arquivos digitais com os registros das imagens e dos sons
precisam ser manipulados de uma forma muito diferente daquela associada à película fotoquímica e às fitas
de áudios analógicas;

Materiais nativos digitais: Os materiais digitais surgem de duas formas: ou são digitalizados a partir de uma
fonte analógica ou são “nativos digitais”;

Gerenciamento ativo de materiais digitais: Embora seja possível conceber os sistemas digitais de modo a
serem altamente confiáveis, eles necessitam de monitoramento constante para que sejam detectadas falhas ou
condições que induzam a falhas, e implicam em ações corretivas e preventivas para evitar a perda de dados;

Metodologia da pesquisa, resultados e análise: Perfil dos respondentes; Armazenamento de materiais de
produção e másteres; Transferência para novas tecnologias de armazenamento (migração); Custos e
responsabilidade da preservação; Atitudes sobre a preservação de curto e longo prazo do conteúdo
audiovisual; Distribuição alternativa e por conta própria.

CINEASTAS INDEPENDENTES • Tipo distinto de cineasta independente, utiliza ferramentas digitais de produção e pós-produção;
• Dependem do acesso a material histórico de arquivo audiovisual;
• Criado para documentar a realidade os primeiros filmes captavam aspectos da vida diária;
• A película de 16mm era uma mídia prática e acessível para a realização de documentários;
• Atualmente a TV tem sido o principal mercado;
• Raramente conseguem uma ampla distribuição de seus filmes nos cinemas;
• Documentários têm mais acesso a fontes de financiamento oriundas de fundações sem fins lucrativos;
• Canais de TV aberta e por assinatura tornaram-se grandes clientes, além de serem vias de acesso a um público

muito maior do que poderia ser atingido em salas de cinema;
• Segundo os entrevistados, grande parte dos documentários exibidos em festivais já tem contratos de

distribuição em televisão assinados;
• Os desafios são financiamento de projetos, exibição e distribuição.

DOCUMENTARISTAS

Os filmes independentes precisam do trabalho de marketing (Estratégia e a tática para criação de expectativas
no público-alvo) e distribuição (Mecanismo que leva o filme até público pagante), que não encontram com
facilidade no mercado atual dos estúdios cinematográficos ou estruturas corporativas de comercialização,
sendo uma opção os festivais de cinema como uma plataforma de lançamento, embora estes festivais
exploram programas cada vez mais amplos, o que diminui a possibilidade de projeção dentro de cada gênero,
impedindo a valorização do perfil de um filme independente a precisar competir com outras atrações
consideradas mais importantes para a própria promoção do festival, que é atrair “público”, embora os longas
independentes nem sempre sejam a atração principal. Hoje é mais fácil fazer um filme independente, mas está
difícil fazer que ele seja visto nos canais tradicionais. Outra opção são é a distribuição direta (Streaming,
VOD, DVD/Blu-ray, outras) que é mais barato, apoia-se mais na compra por impulso ou outros modelos de
serviço de internet, porém, como promover o filme? ou impedir o roubo do conteúdo? Por outra parte a
indústria está se modificando e o modelo pode não funcionar para o cinema independente, novas perguntas
devem responder os cineastas, “Quem é o publico?”, “Quem vai querer investir dinheiro e tempo para isso?”,
também está a opção de mudar o novos modelos, como a Teoria da Cauda Longa a qual propõe que grandes
quantidades de conteúdo digital podem, em conjunto, gerar uma receita significativa, mas precisa que os
filmes sejam resistentes ao tempo para garantir receitas futuras, um motivo a despertar preocupação, quando
os elementos se tornam tecnologicamente ultrapassados e obsoletos, a tecnologia facilita a realização de um
filme, não oferece garantia de acesso a longo prazo, e a preservação digital não é um tópico muito trabalhado
nos festivais de cinema infelizmente.

MARKETING E DISTRIBUIÇÃO DE FILMES INDEPENDENTES

• Levantamento junto aos Arquivos Audiovisuais sem fins lucrativos para compreender como adquirem os
filmes independentes, o impacto das tecnologias e como lidam com o dilema digital;

• A estratégia de “armazenar e ignorar” x Preservação digital;
• Preservar a essência da imagem e/ou som contidos nos arquivos digitais, ou seja, o conteúdo e não o suporte;
• Acesso x preservação: as duas principais motivações para ter materiais digitais;
• A digitalização para preservação não deve alterar o conteúdo original analógico;
• Cópias de segurança, verificação e migração são práticas básicas para manter o acesso aos dados;

ARQUIVOS AUDIOVISUAIS SEM FINS LUCRATIVOS

Atividades de preservação todos os arquivos desenvolvem estratégias próprias
Motivos para digitalização Acesso: importância do conteúdo e solicitação dos usuários;

Preservação: raridade ou importância do conteúdo, obsolescência do 
formato e condições do objeto original. 

Reformatação do conteúdo preservação dos arquivos digitais e das fitas analógicas
Programas de digitalização vários arquivos têm seus próprios laboratórios;
Políticas e práticas de preservação em apenas 3 haviam algum nível de políticas implementado
Formato e especificações técnicas Preservação: originais arquivísticos, melhor qualidade;

Mezanino: equivale à “cópia master”, visa a visualização;
Acesso: acessar o conteúdo, formato “amigável ao usuário”.

Formato para preservar todos, exceto um, preservam em película

Armazenamento de dados Arquivos maiores: sistemas centralizados de armazenamento e
equipamento de fitas de dados;
Arquivos menores: suportes físicos.

Metadados só captura dos nomes e localização do armazenamento

Ferramentas de software adoção de uma estratégia de banco de dados de baixo custo

Verificação e validação falta de programação para realizar os procedimentos

Relacionamento com TI participação em sistemas de armazenamento centralizados e dependência 
da infraestrutura de TI

Financiamento geralmente financiado pela instituição-mãe

Quadro 2: Práticas de preservação digital realizadas pelos Arquivos Audiovisuais

Fonte: O Dilema Digital 2, 2015

O Relatório traz questões levantadas entre as entrevistas, pesquisas e estudos de caso para preparação do
DD2, onde fica evidente a preocupação entre todos os envolvidos no que tange as questões sobre preservação
digital de arquivos audiovisuais.

Relatório de progresso
O Relatório de progresso faz um panorama sobre os desafios envolvidos na preservação de materiais
cinematográficos digitais trazendo de volta itens relatados no livro O DD como necessidades. Nesse âmbito o
DD 2 relata que ainda não existe um sistema arquivístico para materiais digitais cujas características de
desempenho se iguale ou exceda às dos Arquivos de filmes tradicionais.

Opções provisórias
As necessidades relacionadas à preservação digital para a indústria cinematográfica como um todo não se
modificaram. Sob esse aspecto, as necessidades dos cineastas independentes e dos Arquivos audiovisuais sem
fins lucrativos parecem mais urgente dada à nova dinâmica da distribuição em salas ou em plataformas
alternativas, o período dos direitos autorais, a falta de um caminho definido para um Arquivo e as severas
limitações de recursos.

A questão da obsolescência tecnológica
Não há como ignorar o fato de que as tecnologias digitais possibilitam aos cineastas independentes
explorarem e ampliarem suas expressões artísticas em níveis impensáveis se comparadas com a tecnologia
fotoquímica. A obsolescência das mídias e tecnologias é um grande desafio a serem enfrentadas e debatidas
frequentemente entre as organizações representativas dessas comunidades ao passo que se ampliam as
possibilidades de mudanças tecnológicas.

RELATÓRIO DE PROGRESSO E OPÇÃO PROVISÓRIA

O DD2 foca nos indivíduos e organizações com recursos humanos e financeiros substancialmente inferiores
aos das grandes corporações e instituições abordadas em O Dilema Digital 1. Dentre os objetivos principais
dos cineastas que estavam em divulgar sua produção e produzir novas, percebe-se agora uma
maior preocupação na preservação do conteúdo digital produzido. O texto aponta para questões como:
• A falta de recursos financeiros vivenciada por arquivos audiovisuais sem fins lucrativos, os quais

necessitam de apoio através de oficinas, treinamentos, mão de obra e apoio tecnológico adequado;
• A indústria lida com as dificuldades em manter a “saúde” dos arquivos audiovisuais;
• Os sistemas de armazenamento se apresentam como uma solução financeiramente favorável mas que

verdadeiramente demandam custos através de crescentes uso de mão de obra, bem como dos sistemas de
suporte tecnológico e das políticas de gerenciamento de dados mais sofisticados demandados por esses
sistemas;

• Os cineastas independentes ignoram o gerenciamento dos arquivos e relegam ao tempo sua preservação e
acessibilidade.

Assim, o relatório apresenta soluções provisórias e oferece algumas possibilidades para a extensão temporária
da acessibilidade do conteúdo digital. Os autores do relatório esperam que, eventualmente, venha a existir
uma solução padronizada e adotada globalmente que lide com o problema da obsolescência tecnológica. Até
que isso aconteça, sem ações imediatas de mitigação, nosso patrimônio de imagens em movimento e registros
sonoros corre o risco de começar a desaparecer em alguns anos. Cabe a nós enquanto profissionais buscarmos
otimizar as questões aqui apresentadas propondo ações, políticas e soluções e que uma rede de cooperação
com os demais: profissionais, indústrias, cineastas e arquivos audiovisuais seja formada contribuindo para
que ao invés de um dilema digital possamos desenvolver uma solução digital conforme nos sugere o texto.

CONCLUSÕES

Recomendações: padronizar formatos, instalações e cooperação para reformatação digital, dialogar com TI,
adequar a infraestrutura de armazenamento, dispersão geográfica, gerenciar metadados e formar profissionais
da área.


