
Sexta-feira, 13 de agosto, 2010 Brasil Econômico 33

18 e 19 de Agosto, 2010
Hotel Tivoli Mofarrej · Alameda Santos, 1.437, SP

Informações e Inscrições: www.febraban.org.br
Twitter: @semarc_2010

Promoção especial para 
universitários: R$ 250.

Participações Confirmadas

· Romero Rodrigues, fundador e diretor do BuscaPé
· Caíto Maia, presidente da Chilli Beans
· Débora Fontenelle, diretora da SC Serviços ao Consumidor
· Luca Cavalcanti, diretor setorial de Marketing 
 e Comunicação da FEBRABAN 
· Marcelo Linardi, diretor setorial adjunto de Ouvidorias 
 e Relações com Clientes da FEBRABAN 
· Eline Kullock, presidente do Grupo Foco
· Carlos Alberto Sardenberg, comentarista econômico 
 da Rede Globo e âncora da Rádio CBN
· Ricardo Voltolini, professor da FIA/USP e diretor da IDEIA 
 Sustentável Estratégia e Inteligência em Sustentabilidade 
· Renato Meirelles, diretor do instituto Data Popular 
· Júlio Marques, ouvidor do Bradesco 
· Marcos de Barros Lisboa, vice-presidente da FEBRABAN

SEMARC >2010
< Perspectivas para a Próxima Década
Relacionamento com o Consumidor >

patrocínio diamante patrocínio prata

apoio de mídia

apoio técnico

apoio institucional

apoio acadêmico

Artista levará
obras a outras
mídias
Yabu prepara-se para entrar
na área de jogos para celular

No próximo mês de outubro, a
feira Mipcom, em Cannes, na
França, receberá um novo pro-
jeto de Fábio Yabu. Intitulado
The Painted Face, ainda sem
tradução para o português, o
novo desenho animado do ar-
tista pretende alcançar um pú-
blico mais amplo. Em vez de
apenas meninas, ele quer con-
quistar os meninos, e afirma
que contará a história de uma
turma de amigos. A parceria
para a produção do novo dese-
nho será a mesma de Princesas
do Mar, a empresa australiana
Southern Star.

Ao levar o novo projeto à fei-
ra, ele repete o percurso adota-
do para viabilizar a veiculação
de Princesas do Mar, que ficou
conhecida em todo o mundo
depois de ser apresentada na
Mipcom, em 2007. “Infeliz-
mente é mais fácil começar a fa-
zer sucesso no exterior do que
no próprio Brasil”, diz Yabu. Ele
acredita ainda que o novo dese-
nho fará o mesmo trajeto das
Princesas do Mar, sucesso no
exterior e só depois conquistará
o público brasileiro.

Além do novo desenho, Yabu
está também entrando no mer-
cado de jogos eletrônicos, por

meio de um aplicativo para o
iPhone, smartphone da ameri-
cana Apple, para o qual Yabu já
disponibilizou o conteúdo de
um livro. “Fui o primeiro brasi-
leiro a fazer um livro especifica-
mente para o iPhone, criei um
aplicativo para isso”, diz. O jogo
ainda não foi lançado, mas Yabu
está animado por conta da re-
cepção que o livro teve entre os
usuários do aparelho. ■ A.V.A

Livros estarão
disponíveis pelo
iPhone, assim como
jogos eletrônicos
dos personagens

Marcela Beltrão

RESULTADO

Teradata anuncia receita de US$ 470
milhões no último trimestre
A Teradata Corporation, empresa multinacional de programas de gestão
empresarial, divulgou ontem um aumento de 12% na receita do segundo
trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado.
Foram registrados US$ 470 milhões, ante US$ 421 milhões do segundo
trimestre de 2009. A margem de arrecadação bruta foi de 57% para o
trimestre, contra 55,3% registrados no mesmo período do ano passado.

PARCERIA

Caixa vai financiar compra de pacotes de
viagens de clientes do Turismo Carrefour
A Caixa Econômica Federal vai levar aos clientes da agência Turismo
Carrefour os benefícios do Crediário Caixa Fácil Turismo, que financia
pacotes de viagens para a pessoa física. A partir de agora, clientes não
correntistas do banco poderão parcelar pacotes de até R$ 10 mil em até
24 meses, com juros de 2,99% ao mês. A expectativa é que as vendas
por meio desse canal representem 10% do volume da agência de turismo.

Divulgação
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