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18 anos atuando na
cultura digital do Brasil

Desde 2001, a Conteúdo divulga no Brasil os temas de Arte, Educação, Ciência,
Tecnologia e Informação através de novas mídias.

Sua atuação em pesquisa, informação, publicações e eventos permitiu que nesse
período fosse realizados cerca de 70 mil pessoas e intercâmbios com diversos
profissionais em todo o mundo, publicações, pesquisas e prêmios nacionais.

Desde o início do século XXI, em meio à era digital e informacional, trabalhamos com os
conceitos de arte e cultura tecnológica.

Contribuímos para a consolidação da cultura digital no Brasil, participando também de
discussões de políticas e estratégias públicas para o setor de novas mídias e a economia da
cultural.

Bienal Arte Digital
2018 @ MAP Museum
/Gustavo Baxter
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Sobre 
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Com duas décadas de atividade,
entendemos que arte, tecnologia, ciência
e conhecimento são chaves para uma
grande transformação em nossa
sociedade.

Especialmente no Brasil, investimos nossa
experiência na gestão cultural, projetamos
eventos de arte e cultura digital,
representamos artistas e suas obras,
desenvolvemos e colaboramos com projetos
de consultoria em políticas públicas e
empresas que desejam acreditar e investir
em arte e cultura, produzir produtos eventos
culturais, como festivais, eventos e
publicações artísticas e científicas, formamos
audiências em arte e crítica.

Somos artistas, pensadores, críticos e construtores
de novas realidades. Somos gestores sensíveis na
compreensão de uma sociedade complexa.

Digital Public Art @
Bienal Digital Art 2018
Artist: Mark Klink 
/ Pic: Gustavo Baxter.

O que fazemos 



Pontuar uma agenda de discussão de arte, ciência e tecnologia no Brasil, com níveis
de internacionalização bem como dar continuidade a formação de público. 

O Festival de Arte Digital e a Bienal tiveram um público total em 2018 de 43 mil no Rio
de Janeiro e Belo Horizonte. Foram cerca de 675 proposta participantes, com a
seleção final de 20 trabalhos. 

O Simpósio Internacional ganhou destaque e repercussão dentro e fora do Brasil. Foram
gerados mais de 8 milhões de reais em valoração de mídia aos patrocinadores da
1a edição. Diversas instituições manifestaram interesse na contribuição da 2a edição da
Bienal no Brasil e no exterior, principalmente numa rede de colaboradores da América
do Sul, como Chile, Argentina, Peru, Colômbia, e Uruguai. Estas parcerias
institucionais (universidades, institutos) estão sensibilizados para a 2a edição. 

A Bienal reuniu interesses de diversos editoriais como política, economia, meio-
ambiente, filosofia. Editoriais importantes de formação de opinião no Brasil como canais
Globosat, Folha de S.Paulo. Não somente pelas ações diretas, a Bienal gerou ações de
reflexo social. No Rio de Janeiro organizações sociais, construíram conosco uma
rede de colaboradores que oportunizou a jovens de algumas comunidades atendidas por
estas instituições de trabalharem no projeto em contato direto com os artistas e
produtores. 

Este jovens geraram mais de 4 mil atendimentos nas visitas especiais de grupos
especiais e escolares nas exposições do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

O projeto ComunidadeUX! - Festival de Arte Digital na Bienal de Arte Digital, assim
como a Bienal, tem uma vocação para a arte e cultura digitais, explorando um
universo ilimitado de oportunidades de formação e fruição de arte e cultura com base
em tecnologia. 

Diante do atual contexto global da pandemia do COVID19, entendemos que é parte
de nossa missão, colocar nossa expertise à favor da cultura e arte por meios
digitais promovendo sobretudo a inclusão e o acesso. Independente do cenário futuro
que possa ser previsto, as ações do projeto reforçam um compromisso da própria arte
digital.

PRÊMIOS NACIONAIS

PRÊMIO ECONOMIA CRIATIVA
BRASIL 2014
MINISTÉRIO DA CULTURA
ARTE DIGITAL

FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTE
ARTE CONTEMPORÂNEA 2012
ARTES VISUAIS
MINISTÉRIO DA CULTURA

PRÊMIO FILME EM MINAS 2011
SECRETÁRIA DE CULTURA DE
O ESTADO MINAS GERAIS Art Program @2013 

/ Pic: Bruna Finelli.
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O primeiro módulo atua de forma a dialogar desejos e necessidades de
comunidades da Regional Barreiro sobre os eixos Arte e Cultura Digitais. Ampliando o
conhecimento de ferramentas, capacitando a produção artística nestas
comunidades e produzindo intercâmbio com agentes e atores da arte digital no Brasil e
no mundo através de uma plataforma digital acompanhadas de tutoria semi-
presencial e digital.

ComunidadeUX! - Festival de Arte Digital na
Bienal de Arte Digital, é um projeto desenvolvido
através da Bienal de Arte Digital que propõe
uma plataforma de cooperação, informação,
capacitação e aperfeiçoamento, que também se
destina a ser um canal de exibição e exploração
dos limites da Arte Digital nas comunidades do
Rio de Janeiro.

Uma escola digital. Um laboratório digital. Uma exposição digital.
Um palco digital de expressões artísticas com base em
tecnologia. (3D, Animações, Design, Games, Filmes, NetArt, Arte
Digital, Oficinas Digitais, Apresentações e Performances
Digitais).
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Bienal Arte Digital @2018
Oi Futuro Cultural Center
Artist: Axel Cuevas 
/ Pic: Gustavo Baxter

UXCOMUNIDADE

O QUE É ?

COMO ACONTECE ?

MÓDULO 1

Tutorias / Workshops

Comunidade Artística / Ideias
Tecnologias



O segundo módulo atua de forma a exibir trabalhos e iniciativas que possam
integrar um circuito online de arte digital numa plataforma digital do qual agentes e
atores das comunidades podem exibir seus trabalhos conjuntamente com agentes
e atores de demais locais do Brasil e do mundo em um evento ao vivo pela
internet. Em um mesmo espaço digital/virtual, a Bienal de Arte produzirá portanto
um evento com a participação colaborativa de todos agentes e atores envolvidos.
Nesse espaço será possível exibir vídeos, animações, performances, shows,
oficinas, obras de arte digital, trabalhos de design e animação, narrativas orais
locais, culturas e costumes estéticos e poéticos locais entre outras ações.

UXCOMUNIDADE

MÓDULO 2

UX

Público / Audiências

Artistas/ Coletivos

COMUNIDADE



ComunidadeUX! é um projeto que irá trabalhar em paralelo e de forma antecipada a chegada da Bienal na cidade.
Ele se divide em 2 (dois) módulos de ação. O primeiro módulo atua de forma a dialogar desejos e necessidades
de duas comunidades cariocas sobre os eixos Arte e Cultura Digitais. Ampliando o conhecimento de
ferramentas, capacitando a produção artística nestas comunidades e produzindo intercâmbio com agentes e atores
da arte digital no Brasil e no mundo através de uma plataforma digital acompanhadas de tutoria presencial e digital. O
segundo módulo atua de forma a exibir trabalhos e iniciativas que possam integrar um circuito online de arte
digital numa plataforma digital do qual agentes e atores das comunidades podem exibir seus trabalhos
conjuntamente com agentes e atores de demais locais do Brasil e do mundo em um evento ao vivo pela internet. 

Em um mesmo espaço digital/virtual, a Bienal de Arte produzirá portanto um evento com a participação
colaborativa de todos agentes e atores envolvidos. Nesse espaço será possível exibir vídeos, animações,
performances, shows, oficinas, obras de arte digital, trabalhos de design e animação, narrativas orais locais,
culturas e costumes estéticos e poéticos locais entre outras ações. O evento será ao vivo e permitirá integrações e
participações ao vivo.

UXCOMUNIDADE

RESUMO

O projeto se fundamenta em uma plataforma digital com ações em ambiente online e ao vivo para as atividades
previstas que envolvem agentes e atores em diversas localidades do Brasil e do mundo. O caráter glocal (global e
local) estão presentes a partir do momento que o módulo 1 (formação) se traduz em ações para as comunidades
específicas em ambiente online que são Complexo da Maré, Rocinha e Vidigal. O Módulo 2 (exibição) tem
atuação ampla e irrestrita do evento digital online para todo o Brasil e o mundo.

Em seu módulo 1 o público participativo direto das ações predominantemente é composto de pessoas
pertencentes às classes D e E, em sua maioria jovens e adultos entre 16 e 25 anos, sendo 45% do sexo masculino
e 55% pelo sexo feminino moradoras das comunidades. O público de audiência e propositores de ações neste
mesmo módulo 1 são em sua maioria pertencentes às classes C e B, sendo jovens e adultos entre 26 e 55
anos, sendo 52% do sexo masculino e 48% pelo sexo feminino, como artistas, designers, engenheiros, arquitetos,
produtores criativos, pensadores, comunicadores, críticos e escritores. Em seu módulo 2 o público participativo
direto das ações e de audiência ampliam-se para jovens e adultos entre 16 e 55 anos pertencentes às classes
B, C, D e E sendo 51% do sexo masculino e 49% pelo sexo feminino. São moradores, estudantes das comunidades
atendidas e principalmente do público da cidade do Rio de Janeiro. Também formadores de opinião, profissionais e
estudantes das diversas esferas do ensino público e privado, bem como interessados das áreas de artes em geral
com predominância em cinema, audiovisual, arte eletrônica, humanidades, tecnologias,  informação, memória,
pesquisa em artes e ciências de todo o Brasil e do mundo.

O projeto ComunidadeUX , pretender realizar 300 (trezentos) atendimentos pontuais nas comunidades
atendidas em seu módulo 1 (formação) por meio da plataforma digital. São cerca de 10 (dez) atendimentos por
atividade ofertada de um total de 30 atividades nesta fase.No módulo 2 (exibição) através do evento/exposição
digital, o público é ilimitado se tratando de transmissão online ao vivo de ações e atividades para o Brasil e o mundo
através de plataforma digital de streaming. No entanto procura-se atingir uma meta mínima de uma audiência de
1.000 pessoas simultâneas do Brasil e do exterior. E o acesso a plataforma como um todo poderá alcançar
margens maiores de até 3.000 pessoas.

Público

Rio de Janeiro

Atendimento



comunidadeux.festivalartedigital.com.br
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UXCOMUNIDADE SIMULAÇÃO

O evento será ao vivo pela internet e permitirá
integrações e participações ao vivo. 

Haverão áreas comuns de troca de mensagens e
quartos virtuais destinados por categoria como. 

Quarto virtual de shows ao vivo (músicos, djs, vjs,
mc's) com programação estabelecida

Quarto virtual de galeria de trabalhos para artes
visuais (arte digital, Netart, motion graphics, etc)

Quarto virtual de cinema destinado a vídeos, curtas
(produzidos via celular, filmografias de acervos, etc);
Quarto virtual de performances destinado às artes
performáticas (dança, teatro, etc)

Quarto virtual games online (jogos interativos) entre
outros. 

A comunidade estará em conexão com o Brasil e
com o mundo em um evento mediado pela Bienal de
Arte Digital.

Oficinas / Palestras

Perfromances



comunidadeux.festivalartedigital.com.br
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UXCOMUNIDADE

Shows

Arte Digital Interativa

Exposições Virtuais



Ú L T I M A  E D I Ç Ã O

Audiência de 43.000 mil pessoas
12 países participantes 
30 artistas nacionais e estrangeiros
608 horas de programação
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PRÓXIMA PARADA

60 dias
Audiência de 30 mil pessoas no Brazil

Exposição Simpósio Internacional e Workshops

Ocupação de teatros
Locais Públicos
Programação Dia e Noite

Performances

Acadêmicos
Profissionais
Artistas
Produtores Criativos
Conhecimento e Informação
Ações educativas e formação de público

A S S I S T A  O  V Í D E O

NÚMEROS



I N V E S T I M E N T O
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INVESTIMENTO & CONTRAPARTIDAS

R$ 322.292,00
ISS-RJ 

C O N T R A P A R T I D A S  

Inserção de marca em todos os produtos físicos e digitais

Inserção de marca em todas as peças do plano de mídia 

Menção ao patrocinador em toda a comunicação oficial 

Direito a produção de ações de marketing nos eventos 

Direito a ações especiais para funcionários e clientes (Workshop/Masterclass) 

Direito a 10% de produtos gerados (Convites/Catálogos/Livros) 

Direito a página institucional no site do festival

Desenvolvimento de ações na Bienal de Arte Digital de engajamento social de
áreas ou comunidades específicas de atuação da empresa  

Outras contrapartidas em aberto à negociação

(abrangência nacional e Internacional)

(Acessibilidade/ Inclusão/ Democratização)



CONTEÚDO ARTE & TECNOLOGIA CO. 
Belo Horizonte | MG | Brazil contato@conteudo.co

www.conteudo.co

www.bienalartedigital.com
www.festivalartedigital.com.br


