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C o n t e ú d o para rodar em smartpho-
nes, tablets ou televisores conectados. 

Apresentado em forma de aplicativos, so-
cial movies e portais. Conteúdo acessa-
do a qualquer hora, de qualquer lugar, 
com um simples toque nas telas que se 
multiplicam e já chegam aos vidros das 
janelas de casa, às portas das geladeiras 
interativas. O futuro que parecia distan-
te já é factível e impacta diretamente na 
forma como empresas ligadas à comuni-
cação atuam. Reunidos no Rio de Janeiro 
de 29 de fevereiro a 2 de março, nomes da 
indústria audiovisual nacional e interna-
cional, além de agências e anunciantes, 
debateram no Rio Content Market os ru-
mos da produção e distribuição de con-
teúdo em multiplataformas. 

O discurso comum caminha para a in-
tegração de meios, quebra de barreiras 
entre ambiente online e off-line, além de 
um diálogo permanente entre profissio-
nais que produzem conteúdo e desenvol-
vem tecnologia. "Independentemente de 
onde será distribuída, a informação tem 
de conversar com o todo, ser adaptada às 
realidades de cada plataforma e atender 
às necessidades de cada usuário, que é di-
ferente do outro" defendeu Robert Mon-
tgomery, diretor da Achilles Media, con-
sultoria multinacional especializada em 
entretenimento digital. 

Além disso, argumentou Gian Marti-
nez, gerente de excelência criativa e con-
teúdo da Coca-Cola, o conteúdo preci-
sa ser líquido, ou seja, deve ter potencial 
de viralização. A marca investe na práti-
ca no conceito com projetos como o Ca-
tadores de Lixo, que integra documentá-
rio, comercial para TV, anúncios na web e 
ações nas redes sociais. "Conteúdos líqui-
dos e conectados caem na boca do povo 
porque são irresistíveis. Eles geram con-
versa, contam uma história e têm signi-

ficado. Eles se espalham sozinhos" disse. 
No centro de todo esse cenário, a tec-

nologia aparece como protagonista para 
o desenvolvimento do mercado audiovi-
sual. "É importante que haja uma quebra 
de preconceito por parte de quem produz 
conteúdo. Não é necessário ser um espe-
cialista em tecnologia, mas é preciso, sim, 
conhecer o básico, saber como seu con-
teúdo pode rodar no mobile ou na TV in-
terativa" disse André Terra, diretor da In-
tacto Engenharia de Sistemas, especiali-
zada em desenvolvimento de interfaces 
para smart TVs. 

Para Guido Lemos, coordenador do la-
boratório de aplicação de vídeo digital da 
Universidade Federal da Paraíba, o cresci-
mento do número de TVs conectadas mu-
dará completamente a forma como o brasi-

leiro consome o conteúdo. "As emissoras de 
TV e os fabricantes dos aparelhos de televi-
são ainda estão buscando seus modelos de 
negócio. E um mercado novo, em evolução 
rápida, e o futuro ainda é incerto. A tecno-
logia invadiu o espaço e o tempo de quem 
nem pronunciava essa palavra" explicou. 

Conteúdo e mobilidade 
Se o acesso à internet cresce de forma 

gradual via mobile em todo o mundo, a 
produção de conteúdo é diretamente im-
pactada por esse movimento. Vice-presi-
dente da Boxee — empresa fabricante do 
Boxee Box, aparelho semelhante ao Apple 
TV que, conectado à TV digital, permite 
acesso a uma infinidade de filmes, apli-
cativos e shows —, Andrew Kippen afir-
mou que o acesso via tablets já é signifi-

cativo. "Nascemos como um aparelho co-
nectado à TV e hoje nos adaptamos para 
a vida no mobile. O futuro é esse" disse. 

No rastro dos aparelhos que tornam 
viável o acesso ilimitado a diversas for-
mas de conteúdo, ganha fôlego a discus-
são sobre o modelo ideal de oferta. Sem 
nenhuma surpresa, o discurso direciona 
para o conceito "freemium" que mescla 
degustações gratuitas com pacotes pa-
gos. Para Pedro Rolla, diretor de progra-
mação do canal online Terra TV, o inter-
nauta está disposto a pagar por um con-
teúdo que atenda às suas necessidades. 
"É importante saber que não é todo con-
teúdo que interessa a todo mundo. Achar 
que dá para padronizar a oferta de con-
teúdo é um erro" explicou. 

O Terra é um exemplo de como o con-
teúdo ganhou importância na indústria de 
tecnologia e comunicação. Fundado em 
1988 como uma empresa de softwares para 
o mercado corporativo, se tornou 11 anos 
mais tarde o braço digital do Grupo Tele-
fônica. Hoje, aos 24 anos, oferece, além do 
Terra TV o canal de músicas Sonora. "A base 
de assinantes deixou de ser uma das prin-
cipais fontes de recursos financeiros. Hoje, 
o conteúdo está no centro", explicou Rolla. 

Antipirataria 
Enquanto Estados Unidos e Europa de-

batem projetos de lei que tratam com ri-
gor a forma como informações são com-
partilhadas na internet, participantes do 
Rio Content Market defenderam que a 
melhor forma de combater a pirataria é 
oferecer conteúdo a qualquer hora e em 
qualquer lugar, sem restrições. 

Para Frederico Goldenberg, gerente 
de parcerias do YouTube para a América 
Latina, disponibilizar conteúdo na rede é 
a melhor forma de combater a pirataria. 
"Se é pago ou gratuito, depende do que 
está sendo oferecido, mas tem de ser dis-
ponibilizado" explicou. 

Na mesma linha, Wendy Stuff, direto-
ra da empresa inglesa especializada em 
direitos autorais para o mercado digital 
Right Stuffs, defendeu que há modelos 
bem-sucedidos de oferta de conteúdo. "É 
possível que as produtoras capitalizem em 
parceria com as distribuidoras" disse. Ela 
citou o já atuante no Brasil Netflix e o site 
TheColaborative, que cobra dos usuários 
uma assinatura anual de cerca de US$ 100 
e oferece filmes, música e shows. 
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