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SÍNTESE 
O presente relatório baseia-se numa análise das 30 obras criativas pirateadas com mais 
frequência (1) em cada um dos Estados-Membros da UE, incluindo 316 filmes, 500 músicos e 309 
séries televisivas (2). Os dados sobre o consumo de conteúdos pirateados foram adquiridos à MUSO, 
um dos principais fornecedores comerciais na área, enquanto os dados sobre o consumo legal de 
filmes (medido pelo número de bilhetes para o cinema) foram obtidos a partir da base de dados 
Lumiere, do Observatório Europeu do Audiovisual. No caso das obras musicais e das séries 
televisivas, estes dados não estão disponíveis a nível dos títulos e dos artistas, pelo que a análise 
constante do presente relatório é mais aprofundada para o cinema do que para a música e a televisão. 
 
A pirataria afeta principalmente as obras criativas produzidas e lançadas recentemente. No caso do 
cinema, há dois padrões de pirataria. No primeiro, esta surge na sequência do êxito comercial, 
afetando sobretudo filmes com sucesso nas bilheteiras e uma ampla distribuição internacional, 
sobretudo produções norte-americanas (84 % da lista da MUSO), mas também britânicas, francesas 
e italianas. A pirataria de filmes destes quatro países representa 96 % da pirataria cinematográfica 
na UE (3). 
 
O segundo padrão afeta filmes com sucesso no país em que foram produzidos, mas sem ampla 
distribuição internacional. Neste caso, a maior parte da pirataria ocorreu nos países em que os filmes 
não foram lançados (4), ultrapassando o seu êxito comercial (5). É o caso de filmes oriundos do 
Canadá, da Austrália, da China, da Finlândia, da Alemanha, da Índia e da Rússia. A pirataria de filmes 
destes sete países representa 2,8 % da pirataria cinematográfica e 1,8 % das vendas nas bilheteiras 
da UE. Embora o total acumulado da pirataria do último grupo seja baixo, este sofre uma taxa de 
pirataria relativamente mais elevada do que os filmes com maior distribuição. 
 
Os fatores subjacentes à pirataria cinematográfica foram analisados de forma mais aprofundada em 
modelos de regressão. Esta análise mostra que o êxito comercial está associado a níveis mais 
elevados de pirataria: quando o número de bilhetes vendidos aumenta 10 %, o número de 
descarregamentos ilegais sobe 3,7 %. A análise de regressão revelou igualmente que, apesar dos 
elevados volumes de pirataria, mantendo todos os outros fatores constantes, os filmes produzidos 
nos EUA não são alvo de mais pirataria do que os filmes com características semelhantes (por 
exemplo, sucesso comercial, género e ano de produção) produzidos noutros países. 
 
A pirataria concentrou-se nos lançamentos novos: com efeito, mantendo os outros fatores constantes, 
os filmes produzidos antes de 2017 sofreram menos 58 % de pirataria do que as produções de 2017. 

                                                 
(1) O termo «pirataria» refere-se stricto sensu à distribuição de conteúdos em violação dos direitos de autor. No entanto, no presente relatório, 
também usamos o referido termo para designar o consumo de conteúdos ilícitos. 
(2) A lista incluía mais obras criativas (ou artistas), mas algumas das obras menos pirateadas foram eliminadas devido a problemas com a 
qualidade dos dados. 
(3) Em 2018, o Reino Unido ainda era Estado-Membro da UE, sendo, por conseguinte, incluído na análise. 
(4) Ver Tabela 6. 
(5) Com exceção de filmes espanhóis; o Capítulo 5.1 Filmes discute explicações possíveis. 
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Os filmes de animação e documentários sofreram menos 49 % de pirataria do que os filmes de live 
action (6). Por último, os filmes de produção nacional sofreram menos 37 % de pirataria no respetivo 
país, uma vez mais, mantendo os outros fatores constantes. 
 
Em suma, a pirataria cinematográfica visa principalmente os filmes mainstream com sucesso 
comercial. A análise dos gostos dos consumidores de conteúdos pirateados na UE revela um elevado 
grau de homogeneidade, com a lista dos 30 filmes mais pirateados em cada Estado-Membro bastante 
semelhante à compilada para o conjunto da UE. Isto é menos verdade no caso das séries televisivas 
e, em especial, da música, com os gostos dos consumidores de conteúdos pirateados a divergirem 
significativamente de Estado-Membro para Estado-Membro: em média, 21 dos 30 filmes mais 
pirateados em cada Estado-Membro constavam também da lista coligida para a globalidade da UE, 
ao passo que este valor era de 19 no caso das séries televisivas e de 16 no caso da música. 
 
As séries televisivas são as obras criativas mais frequentemente pirateadas, mas a relação entre 
pirataria e popularidade do conteúdo lícito correspondente é mais difícil de determinar; das 30 séries 
televisivas mais pirateadas, apenas cinco pertencem às 30 mais populares, de acordo com a 
IMDb (7). Durante o período entre janeiro e setembro de 2018, foram descarregados ilegalmente 
435 milhões de episódios da série televisiva mais pirateada (The Walking Dead), em comparação 
com 45 milhões de descarregamentos do filme mais pirateado (Liga da Justiça). 
 
Na música, existe também uma relação entre o sucesso comercial e a pirataria, ainda que se verifique 
um atraso: muitos dos músicos com mais vendas em 2017 foram os artistas mais pirateados em 
2018. O nível global de pirataria é inferior para a música do que para os outros dois tipos de 
conteúdos. O músico mais pirateado (Ed Sheeran) sofreu 7,5 milhões de descarregamentos 
ilegais (8). 
 

                                                 
(6) Os filmes de live action são filmes de ficção não animados. 
(7) A IMDb é uma fonte de informação popular e fidedigna sobre filmes, televisão e celebridades. Um dos serviços prestados é o MOVIEmeter, 
que mede a popularidade de filmes e de programas de televisão. No entanto, a relação entre a pontuação da IMDb e o sucesso comercial não é 
necessariamente unívoca. 
(8) Contudo, a relação entre os níveis de pirataria de filmes, séries televisivas e música deve ser considerada de forma crítica, uma vez que não 
são obras criativas homogéneas. 
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