
RioMarket discute negócios do setor

Investir em uma série de animação exige
necessariamente uma visão de longo
prazo. Em média, o formato tradicional de
52 episódios concentra um investimento
de R$ 5 milhões a R$ 6 milhões. O tempo

de produção é de cerca de 18 meses e
geralmente envolve uma equipe

de 150 profissionais. Em
contrapartida, o gênero

abre um leque de
oportunidades de

receitas quando esses
prazos são

concluídos e o
projeto é
bem-sucedido.
“Peixonauta’
permitiu que
fizéssemos a

segunda temporada com recursos dos
licenciamentos da série. Ela começou a se
pagar”, diz Kiko Mistrorigo, sócio da TV
Pinguim. Hoje, a série tem 250 produtos
licenciados e 12 aplicativos. O estúdio
prepara ainda uma nova série, batizada
de “Peixonáuticos”, com crianças
interagindo com os personagens, e um
longa metragem em 3D.

A expansão para novas telas também
está no radar da Mixer, que tem cerca de
50 produtos licenciados de “Escola pra
Cachorro”. “Hoje, temos muitas opções
além da TV paga, como por exemplo, os
serviços de vídeo sob demanda. Mas é
preciso criar conteúdos cada vez mais
relevantes para atrair a atenção dos
canais e dos consumidores”, diz Hugo
Janeba, presidente da Mixer.

Embora os executivos da Apple te-
nham dito no lançamento dos no-
vos iPhones que sua tecnologia de
biometria incorporada ao iPhone
5S só iria fornecer acesso por im-
pressãodigitalaotelefoneinteligen-
teeàslojasdamarca,analistasacre-
ditamqueasoluçãoseráfundamen-
tal para a adoção em massa da tec-
nologia de biometria. “Isso real-
mente impulsiona a biometria para
o mainstream”, disse o especialista
Alan Goode, o diretor de pesquisa
da consultoria Goode Intelligence.

Jonathan Ive, vice-presidente
sênior de design da Apple, deu
uma ideia de como será o futuro,
em um vídeo de apresentação no
lançamento. “A identificação por
toque define o próximo passo de
como você usa o seu iPhone”, dis-
se, acrescentando que “faz algo
tão importante como a segurança
tão fácil e tão simples.”

Senhas e números de identifica-
ção pessoal ( PINs ) têm sido o es-
teio de acesso a dispositivos, con-
tas bancárias e serviços online,
apesar de seu fraco desempenho.
Muitas senhas podem ser facil-
mente descobertas, enquanto ou-
tras podem ser invadidas por ata-
ques de força bruta — por meio de
um programa de computador que
faz todas as combinações possí-
veis.Elas também envolvem dema-
siados passos para muitas pes-
soas. A Apple disse que metade
dos usuários de smartphones não
se preocupam em proteger seus
dispositivos com senhas.

Daío apelo da biometria, que le-
va algo único do indivíduo — uma
impressão digital,a íris, recursosde
voz ou facial, como autenticação.

Biometria pode impulsionar
comércio eletrônico

A mudança da Apple pode não
ter um impacto imediato além de
melhorar a maneira como os usuá-
rios desbloqueiam seus dispositi-
vos e interagem com serviços co-
mo o iTunes, da Apple, e sua App
Store. Mas isso é por si só um pas-
so significativo. A Apple tem mais
de 500 milhões de contas iTunes.
Tudo o que aumenta medidas de
segurança e remove etapas no pro-
cesso de pagamento aumenta as
vendas de comércio eletrônico.

E também irá aumentar os ní-
veisdeconforto de empresas forne-
cedoras de conteúdo para o comér-
cio móvel, que deve chegar a US$
40 bilhões no próximo ano, só nos
Estados Unidos, de acordo com es-
timativas da Euromonitor.

“Usuários que temem usar seu
dispositivo móvel para fazer com-
pras online ou no mundo real por-
que têm medo de roubos podem
se sentir livres disso com o uso da
impressão digital,” disse Michael
Chasen, CEO da SocialRadar. Para
o comércio móvel, ele disse que po-
deria ser “a peça que faltava” .

“A Apple quer fazer negócios
com música e entretenimento,
empresas com opiniões muito for-
tes sobre a gestão de direitos digi-
tais”, disse Sebastien Taveau , dire-
tor de tecnologia da Validity Sen-
sors. O scanner de impressão digi-
tal, quando usado em transações
com essas empresas, poderia
“tranquilizar essas indústrias” .

“A segurança biométrica tam-
bém deve ter apelo para as empre-
sas que estão desconfortáveis com
o uso de dispositivos pessoais de
funcionários no acesso a rede cor-
porativa”, disse Taveau.

A Apple não é a primeira a ten-
tar popularizar a biometria. Scan-
ners de impressões digitais já en-
contraram seu caminho em lap-
tops, discos rígidos externos e car-
teiras eletrônicas. Mas nada teve
escala realmente. Reuters

O que falta agora
para completar
o ciclo positivo do
setor são mecanismos
de financiamento
e incentivos com prazos
mais condizentes
com esse aumento
da demanda”

O RioMarket 2013, que acontece de 27/9 a 9/10, no Cais do Porto,

no Rio, está com inscrições abertas para workshops e seminários.

A área do Festival do Rio voltada para o mercado contará a participação

diretores, produtores, roteiristas, técnicos, autoridades e outros

profissionais, que se reunirão ao público em seminários (RioSeminars)

e workshops para esclarecer e discutir assuntos pertinentes ao setor.

KikoMistrorigo
Sócio da TV Pinguim

“

Divulgação

Licenciamento e novas mídias abrem
boas oportunidades de receitas

Comércio eletrônico
e pagamento via
dispositivos móveis
podem se beneficiar

Biometria digital
em iPhone 5S pode
ajudar a popularizar
essa tecnologia

A Apple disse que
metade dos usuários
de smartphones não se
preocupam em adotar
senhas em seus
dispositivos.Daí o apelo
da biometria, que leva
algo único do indivíduo:
a impressão digital
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 set. 2013, Brasil, p. 13.
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