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O grande desafio contemporâneo na produção de conteúdo é diretamente 

proporcional a multiplicidade de consumo encontrada pelos sujeitos 

contemporâneos. A abundância de conteúdo é retroalimentada por modelos de 

negócios baseados na mega especialização de nichos de consumos e na 

multiplicidade de formatos e plataformas que o farão circular. A expansão da 

Rio2C para abarcar as áreas de música e inovação são uma resposta clara e 

coerente a toda essas intersecções criadas entre diferentes mercados que 

aparentam ter cada vez mais seus limites borrados.    

Ao passear pelas conferências é possível traçar um diagnóstico claro: não 

há uma solução ou uma saída fácil para criar conteúdo de qualidade no 

contemporâneo. O acesso facilitado às múltiplas ferramentas de produção de 

conteúdo, a participação cada vez mais exponencialmente ativa do público e a 

metrificação de consumos em plataformas digitais, eleva ainda mais a 

quantidades de variáveis e possibilidades que esses conteúdos podem ter. 

“Quando o último álbum da Lady Gaga foi lançado, em poucas horas de análise 

do álbum Spotify, já era sabido que o álbum não iria ser bem aceito”, alega o 

consultor musical Bob Lefsetz. Ele também é contra a ideia que o público esteja 

disperso e sem foco no consumo, mas ele acredita que é justamente o contrário: 

os consumidores estão se tornando cada vez mais críticos e exigentes, de tal 

forma, que não é possível enganá-los com qualquer produto de baixa qualidade.  

Cort Lane, o recém-contratado diretor de animação da Marvel, também 

reforçou como a mega especialização no consumo vem afetando e mudando a 

forma de produção de conteúdo audiovisual de uma das maiores franquias do 

mundo. O projeto Marvel Rising é um esforço coordenado para atingir as 

mulheres pré-adolescentes com personagens novos que não sejam apenas versões 
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femininas ou jovens de antigas criações. Os novos personagens também possuem 

identidades latinas e  diversas etnias, algo que a marca vai apostar cada vez após 

o caminho sedimentado com o Pantera Negra - um dos filmes de super-heróis 

mais rentáveis da história do cinema. Quando questionado sobre como a Marvel 

realiza o planejamento sobre quais plataformas e formatos ela decide lançar um 

novo produto, ele foi bastante incisivo que a prioridade é como esse personagem 

vai se relacionar com a audiência para, só então, decidir se será um longa em live-

action, desenho, game, HQ ou outro formato da franquia. 

A mesa com o diretor de conteúdo latino-americano da VICE, Bernardo 

Loyola-Guizar e com Figs Jackman, o diretor de desenvolvimento global da 

Spring Films, exploraram as questões de como produzir conteúdo não-ficcional 

para multiplataformas.  Bernardo explicou como a estratégia de atuar 

glocalmente muda os modelos de negócios de país para país na implantação de 

um núcleo da VICE e como a produção dos conteúdos em redes assumem as mais 

diversos formatos: desde produções de branded content para as redes sociais até 

negociação com grandes players do mercado como a Netflix. Abordar temas, 

experiências e temas inexplorados e exóticos que se relacionam com públicos 

restritos é a grande motivação da empresa e por isso se consolida hoje como a 

maior empresa produtora de conteúdos para jovens. 

O Rio2C também se atentou em sua curadoria para as questões políticas 

que atravessam a criação de conteúdo. Em um lotado teatro, a conferência, “A 

arte da direção” reuniu cinco diretoras (Amora Mautner, Carolina Jabor, Flávia 

Lacerda, Laís Bodanszky, Sandra Kogut) para falarem sobre como suas 

experiências como diretoras, assim com a própria existência da mesa, expressam 

uma mudança no mercado audiovisual. Em outra mesa com Karol Konká, 

Emicida e Johnny Hocker, todos comentaram a delicada relação do espaço de 

representatividade que suas carreiras simbolizam e como esse posto pode ser alvo 

de extremas críticas conforme suas carreiras passaram a ter uma projeção maior 

no mercado mainstream.  

De forma geral, a estreia do formato Rio2C como um hub de música, 

audiovisual e inovação coloca o evento na rota dos principais eventos do 

contemporâneo como, por exemplo, o SXSW realizado em Austin nos Estados 

Unidos. As conferências, masterclasses e pitchings ajudam a demonstrar os 

caminhos percorridos por produtores e distribuidores de conteúdo e abrem um 



espaço para discussões que corroboram muito para o compartilhamento das 

experiências que podem gerar novas ideias para quem enfrentar esse universo.  

 


