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Cinema Real D abre escritório no Rio, o primeiro da
AL, na esteira da modernização das salas de exibição

3D atrai fabricante
americana de
projetores ao país
Bruna Cortez
De São Paulo

Atraída pela migração das sa-
las de cinema brasileiras para o
padrão de terceira dimensão
(3D), a americana Real D decidiu
criar uma operação no Rio. Esse é
o primeiro escritório da fabri-
cante de projetores 3D na Améri-
ca Latina e o quinto no mundo.
As demais subsidiárias da com-
panhia ficam no Reino Unido, na
China, no Japão e na Rússia.

Com o escritório local, a Real D
pretende ampliar a lista de exibi-
dores de cinema que usam seus
equipamentos no Brasil, disse ao
Va l o r Marlene Songin, vice-pre-
sidente de cinema da empresa
americana. Atualmente, as redes
Cinemark e UCI estão entre os
clientes da Real D no país.

O americano Sean Spencer foi
escolhido para comandar a ope-
ração local. Além do Brasil, o exe-
cutivo será responsável pelo rela-
cionamento com os clientes em
toda a América Latina. Até então,
os exibidores da região eram
atendidos pelo escritório da Real
D na Califórnia. De acordo com
Marlene, há aproximadamente
1,5 mil salas de cinema equipa-
das com projetores 3D da Real D
na América Latina. Desse total,
250 salas estão no Brasil.

Segundo dados da consultoria
Filme B, especializada em cine-

ma, existem aproximadamente
700 salas de cinema 3D no país.
No mesmo período de 2012, esse
número era de 665.

No processo de modernização
das salas de cinema, a adesão ao
padrão 3D é uma etapa posterior
à migração para o formato digi-
tal. Com o ritmo acelerado da mi-
gração da película para o modelo
digital, porém, a expectativa no
setor é que o 3D também ganhe
força. A lógica é a seguinte: com o
formato 3D, o telespectador vê
uma mudança significativa na
imagem, algo que permite ao
exibidor cobrar mais caro pelo
ingresso. É essa receita adicional
que tem ajudado redes de cine-
ma a arcar com os pesados custos
de migração para o digital.

No Brasil, os incentivos da
Agência Nacional de Cinema
(Ancine) para a adaptação de
mais exibidores ao formato digi-
tal tendem a impulsionar os ne-
gócios da Real D, afirmou Marle-
ne. De acordo com a executiva, a
estratégia da companhia no país
não está limitada a grandes redes
de cinema, mas também inclui
exibidores independentes, que já
migraram para o digital e, agora,
querem ter salas 3D. “A base de
conhecimento sobre o padrão
vem aumentando e vemos um
número cada vez maior de exibi-
dores interessados”, afirmou.

As principais rivais da Real D

na oferta de tecnologia para salas
de cinema 3D no Brasil são a Dol -
by e a  Master Image, ambas ame-
ricanas, e a Xpand, com sede em
Chipre. No mundo, a Real D diz
ter 50% do mercado, com equipa-
mentos presentes em 11,3 mil
das 22,3 mil salas de cinema 3D.

A disponibilidade de mais con-
teúdo em 3D — aspecto-chave para
o negócio da Real D — é motivo de
otimismo para os executivos da
companhia. “Desde o lançamento
de filmes como ‘Avatar ’, que foi um
marco para o 3D, notamos que há
cada vez mais filmes e documentá-
rios nesse formato”, disse Marlene.
Ao lado de Spencer, a executiva
participa neste fim de semana de
um evento de cinema em Campos
do Jordão (SP).

Além de fornecer equipamen-
tos para salas de cinema, a Real D
tem parcerias com fabricantes de
eletroeletrônicos que têm pro-
dutos com a tecnologia 3D. Nessa
divisão de negócios, um dos
acordos mais importantes firma-
dos recentemente foi com a sub-
sidiária de telas LCD da coreana
Samsung Electronics.

No ano fiscal encerrado em
março de 2011, a Real D obteve fa-
turamento de US$ 246 milhões,
ante US$ 149 milhões no exercício
anterior. A companhia, que tem
ações listadas na bolsa de Nova
York, ainda não divulgou os núme-
ros do ano fiscal 2012.

Deezer reforça concorrência entre
serviços de música por assinatura

CLAUDIO BELLI/VALOR

Axel Dauchez, executivo-chefe da Deezer: mercado brasileiro pode chegar a 20 milhões de assinantes nos próximos anos

I n t e r n et
Gustavo Brigatto
De São Paulo

O Brasil pode tornar-se um dos
mercados mais importantes para
os serviços de música por assinatu-
ra, na avaliação de Axel Dauchez,
executivo-chefe da francesa Dee -
z e r, que iniciou uma operação no
país em janeiro. “Muito mais que
um grande mercado, o Brasil tem
uma ligação muito forte com a
m ú s i c a”, disse o executivo, durante
sua primeira visita ao país.

A expectativa, afirmou Dauchez, é
que o número de assinantes dos ser-
viços de música chegue a 20 milhões
em alguns anos, embora seja difícil,
por enquanto, determinar com cer-
teza em que prazo isso vai ocorrer.

A Deezer não revela o número
de assinantes por país. No mundo,
são 26 milhões, sendo três milhões
pagantes. Segundo Dauchez, a ta-
xa de conversão — pessoas que tes-
tam o serviço de forma gratuita e
depois passam a pagar — no Brasil
é muito parecida com a de países
mais desenvolvidos. “O que preci-
samos trabalhar é a oferta de mais
opções de pagamento para atrair
mais pessoas”, disse.

Para utilizar serviços como o Dee-
zer, os usuários pagam uma assina-
tura mensal e têm direito a ouvir to-
das as músicas disponíveis no catá-
logo. O acesso é prioritariamente via

streaming — ou seja, o usuário ouve
as músicas quando está conectado,
mas não as transfere para seus dis-
positivos. É possível fazer o down-
load das faixas, com a transferência
dos arquivos, mas sob esse modelo
as faixas não podem ser retransmiti-
das para outros aparelhos, e são apa-
gadas se a assinatura é cancelada.

O modelo é interessante para as
gravadoras porque ajuda a com-
bater a pirataria, disse o executivo.
Além da Deezer, esse tipo de servi-
ço é oferecido por empresas como
R d i o, Spotify e até Microsoft, com o
Xbox Music. Nas últimas semanas,
têm surgido informações de que o
a Google e a Apple entrarão na dis-
puta. “Queremos que eles venham.
Será importante para educar o
m e r c a d o”, afirmou Dauchez.

De acordo com a Federação In-
ternacional da Indústria Fonográ-
fica (IFPI, na sigla em inglês), o nú-
mero de pessoas que paga por ser-
viços de assinatura nos diversos si-
tes subiu 44% em 2012, para 20 mi-
lhões em todo o mundo. As assina-
turas representaram mais de 10%
da receita com a venda de música
digital — que somou US$ 5,6 bi-
lhões, 9% acima do valor apurado
em 2011. Isso equivale a um terço
do mercado global de música.

A avaliação de Dauchez é que os
serviços de assinatura impulsiona-
rão o mercado de música nos próxi-
mos anos pelas facilidades que ofe-
recem aos usuários, que podem ou-

vir faixas a qualquer hora sem correr
o risco de perder seus arquivos caso
aconteça uma pane no PC.

Segundo a Associação Brasileira
de Produtores de Discos (ABPD), os
serviços responderam por 25% do
mercado de música digital no país
em 2012, com receita de R$ 28,2 mi-
lhões, uma queda de 18,6% na com-
paração com 2011. O recuo foi cau-
sado pelo avanço nas compras de
músicas e vídeos avulsos, principal-
mente na iTunes, a loja virtual da Ap-
ple. A expectativa é que haja uma re-
tomada nas assinaturas por conta
dos investimentos das empresas que
oferecem esses serviços, como Dee-
zer, Spotify e Xbox Music, no Brasil.

Do escritório em São Paulo, com
15 pessoas, a Deezer comanda as
operações da América Latina. O nú-
mero pode dobrar em 18 meses, dis-
se Mathieu Le Roux, que comanda a
região. Entre as estratégias para cres-
cer, a empresa investe em conteúdo
local e na parceria com operadoras e
fabricantes para incluir seu aplicati-
vo em TVs e celulares.

Hoje, a Deezer lança uma função
do seu software para dispositivos
móveis que reduz o consumo de da-
dos em até 70% no streaming. De
acordo com Dauchez, isso será um
diferencial nas conversas com as
operadoras e para convencer os
usuários a usar o serviço, principal-
mente em países como o Brasil, onde
a internet móvel apresentam muita
oscilação de sinal.

Embarque no mundo on-line
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Fernando Pantaleão assumiu neste
mês o cargo de diretor-geral da
unidade brasileira do Pay Pa l ,
companhia de pagamento on-line do
e B ay. O executivo chega com a missão
de acelerar o crescimento da
companhia, que tem por meta elevar
de 60% a 70% o número de usuários.
O PayPal iniciou a operação no Brasil
em 2011 e encerrou 2012 com 5
milhões de usuários. “O PayPal
engloba comércio, inovação, finanças.
É um negócio com um potencial
enorme de crescimento”, disse. Antes
do PayPal, Pantaleão atuava como
diretor regional de produtos e
serviços do HSBC. Ele também foi
diretor de negócios no It a ú ,
diretor-geral de operações da N at u ra
e vice-presidente de marketing e
produtos da Re d e c a rd . Pantaleão
substitui Mario Mello, que desde
agosto de 2012 acumulava a função
de diretor-geral da subsidiária e
diretor-geral para América Latina.

Curtas

Receita da Amazon cai
A gigante americana de comér-

cio on-line Amazon encerrou o
primeiro trimestre com lucro lí-
quido de US$ 82 milhões, o que re-
presentou uma queda de 37% em
relação aos US$ 130 milhões apu-
rados um ano antes. A receita da
companhia avançou 22% na com-
paração com os meses de janeiro a
março de 2012, para US$ 16,07 bi-
lhões, pouco abaixo das projeções
de US$ 16,14 bilhões do mercado.

Lucro do ‘Ti m e s ’ re c u a
O lucro líquido atribuído aos

controladores do grupo de mí-
dia americano “The New York Ti-
mes” caiu 92,6% no primeiro tri-
mestre, para US$ 3,1 milhões,
ante um ganho de US$ 42,1 mi-
lhões no mesmo intervalo de
2012. Entre janeiro e março, o
“Ti m e s ” apurou uma receita de
US$ 465,9 milhões, o que repre-
sentou uma queda de 2% na
comparação anual.

Time Warner em alta
A Time Warner Cable, segun-

da maior operadora de TV nos
EUA — encerrou o primeiro tri-
mestre com um lucro líquido
atribuído aos controladores de
US$ 401 milhões, ou US$ 1,34
por ação, alta de 4,9% sobre o
ganho apurado um ano antes,
de US$ 382 milhões. A receita da
operadora no período cresceu
6,6% na comparação anual, para
US$ 5,47 bilhões.

Oproblema do Brasil
é a falta de educação...
emdiversas áreas!

www.revistaRI.com.br
Já nas bancas e no tablet!

GRADUAL LANÇA ÍNDICE DE AÇÕES COM FOCO NA ECONOMIA DOMÉSTICA

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

RI PREJUDICA O MERCADO
DE CAPITAIS BRASILEIRO
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FALTA DE EDUCAÇÃO

FINANCEIRA
JÁ É FATO CONHECIDO QUE, EM RELAÇÃO AO MERCADO
FINANCEIRO, OS BRASILEIROS NÃO SÃO MUITO HABITUADOS
A CORRER RISCOS - E, POR ISSO, TENDEM A PREFERIR ATIVOS
DE RENDA FIXA AOS DE RENDA VARIÁVEL. NO ENTANTO, MESMO
QUE ESTIVESSEM DISPOSTOS A INVESTIR NA BOLSA DE VALORES,
NÃO TERIAM CONDIÇÕES, POIS GRANDE PARTE DA POPULAÇÃO
CHEGA AO FIM DO MÊS PRATICAMENTE SEM DINHEIRO, POR NÃO
TER O COSTUME DE PLANEJAR SEUS GASTOS. ESSES SÃO ALGUNS
DOS RESULTADOS DO ESTUDO ENCOMENDADO PELA BM&FBOVESPA,
REALIZADO PELO INSTITUTO DE PESQUISAS ROSENFIELD.

ESTUDO APONTA QUE O BRASILEIRO
DESCONHECE PRINCÍPIOS BÁSICOS DE

FINANÇAS E INVESTIMENTOS

por ISABELLA ABREU
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 abr. 2013, Empresas, p. B2.




