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●●●DogNoel: A Nestlé, dona da marca de ração para animais
Purina, decidiu inovar e contratou um cachorro que vai recepcionar os
visitantes do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, este mês.
Vestido de Papai Noel, ele é ensinado e vai tirar fotos com as crianças.

TELEFONIAMARKETING AQUISIÇÃOMÍDIA

MERCADO: Um dos segmentos
empresariais que mais contri-
bui para puxar os negócios
com a biometria é o setor ban-
cário. A ATP – empresa de ser-
viços de processamentos de
documentos para bancos, co-
mo a compensação de che-
ques – está adquirindo um sis-
tema de leitura de impressão
digital para controlar o acesso
às suas dependências em Bra-
sília. Além dos tradicionais sis-
temas de segurança, como
câmeras e vigilantes espalha-
dos por toda a parte, o diretor-
executivo da ATP, Juarez Can-
çado, diz que ter a biometria
será “muito útil”. Para ele, isso
até pode parecer invasão de
privacidade, mas acredita que
há uma disposição da socieda-
de em abrir mão de parte des-
sa privacidade em favor da
segurança.
A implementação do sistema
custará R$ 300 mil à ATP, e a
previsão é que esteja operan-
do em 90 dias. O desafio maior
da empresa é aprovar um pro-
jeto que não interfira na arqui-
tetura do prédio, que já ga-
nhou vários prêmios por sua
originalidade.
Apesar de ainda parecer muito
restrita ao mundo corporativo,
a biometria já é uma realidade
também em universidades,
condomínios residenciais e
escolas. Para Cláudio Cender,
diretor de Marketing e Tecnolo-
gia da SND, outra companhia
paulista que comercializa a tec-
nologia, a tendência é cada vez
mais o sistema se popularizar.

A Audi, unidade da Volkswagen,
planeja investir € 11,6 bilhões nos
próximos cinco anos, cerca de
80% dos quais no desenvolvimen-
to de novos produtos. Em comuni-
cado sobre a reunião da comissão
executiva da Audi realizada ontem,
a empresa afirma que os 80% a
serem destinados aos novos mo-
delos “refletem a significativa ex-
pansão da série de produtos Audi
que já estava planejada”. O comu-
nicado acrescenta que também
serão oferecidos “derivativos adi-
cionais” da atual linha de modelos.

http://link.estadao.com.br

Seis meses após o grupo mexica-
no Telmex assumir a Embratel, o
presidente da companhia, Carlos
Henrique Meirelles, anunciou que
irá rever até o final do ano toda a
estratégia de comercialização da
Vésper, empresa de telefonia fixa
do grupo. O executivo admitiu pe-
la primeira vez que a operadora
vendeu uma imagem errada: a de
que seus aparelhos serviam co-
mo um celular. “A empresa sem-
pre foi vendida como telefonia mó-
vel, o que cria problemas regulató-
rios e com os clientes”, disse.

O Estado de S. Paulo foi o
ganhador do 18º Prêmio Veícu-
los de Comunicação, promovi-
do pela Revista Propaganda,
da Editora Referência, nas ca-
tegorias Jornal de Assuntos
Gerais e Destaque do Ano. No
total, o Prêmio Veículos conta
com 32 categorias diferentes.
Os finalistas foram indicados
por mais de 150 profissionais
de mídia de todo o País. A ceri-
mônia de entrega dos troféus
aos vencedores será realizada
em março do ano que vem.

Bancos, escolas
e condomínios já
usam o sistema

As negociações com ações da
Telecom Italia, TIM, Pirelli e Ca-
mfin na Bolsa de Milão foram
suspensas ontem e continuam
suspensas hoje. O motivo é que
a Telecom Italia está compran-
do os 44% de ações da TIM que
ainda não detém. A Pirelli é a
maior acionista da Telecom Ita-
lia, e a Camfin tem 25,6% da
Pirelli. No Brasil, a TIM tem hoje
11,7 milhões de clientes, sendo
que 6,5 milhões usam a tecnolo-
gia GSM. No mundo, a TIM tem
52 milhões de clientes.

Segurançacomonaficçãocientífica
Tecnologiascomoaidentificaçãopessoalporleituradaírissãocadavezmaisusadasemprédioseempresas

‘Estado’ é eleito melhor
jornal e destaque do ano
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Embratel vai rever
estratégia para a Vésper
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Depois de câmeras de vigilân-
cia e travas ou portões eletrôni-
cos, a busca pela segurança
máxima apela agora para a tec-
nologia de ponta, que lembra
cenas de filmes de ficção cien-
tífica. Nos últimos dois anos,
a técnica de identificar as pes-
soas por meio da leitura de di-
gitais dos dedos, ou da face, e
até da íris ocular, chamada bio-
metria, tem sido cada vez
mais usada no controle de
acesso a prédios ou condomí-
nios. O mercado das empresas
que produzem e comerciali-
zam aparatos biométricos de
segurança no País está em fran-
ca expansão – algumas proje-
tam crescimento de até 60%

em seu faturamento em 2005.
A maior preocupação com a

segurança e a redução dos pre-
ços dos equipamentos que cap-
tam os padrões biométricos –
cujos valores caíram em média
50% desde 2002 – são os princi-
pais motivos do incremento dos
negócios. A empresa de infor-
mática Neokoros, com sede em
Goiânia, teve um crescimento
de cerca de 400% desde 2002,
quando passou a apostar mais fi-
chas na biometria de reconheci-
mento de impressões digitais,
segundo seu diretor de Tecnolo-
gia, Marco César Chaul. De lá
para cá, a empresa investiu cer-
ca de R$ 1,5 milhão em pesqui-
sas e desenvolvimento de sof-
twares adaptáveis às necessida-
des dos clientes.

“Está sendo um excelente ne-
gócio, que nos permite projetar
crescimento da ordem de 60%
em 2005”, afirma Chaul.

O sistema mais popular no
mercado brasileiro é o reconhe-
cimento de impressão digital.
Uma máquina de leitura desse ti-
po, diz o diretor da Neokoros,
custa hoje cerca de R$ 4 mil,
mas chegava a R$ 10 mil em
2000. A segurança parece ser
máxima: para se ter acesso físi-

co a um prédio com esse dispo-
sitivo, deve-se colocar o dedo
no leitor. O sistema busca num
banco de dados os padrões, que
foram previamente cadastra-
dos, e faz o reconhecimento des-
ta pessoa. Em muitos casos, as-
socia-se essa técnica a uma se-

nha ou matrícula que deve ser
também digitada.

ÍRIS
A tecnologia biométrica mais
avançada é o reconhecimento
pela leitura da íris. No entanto,
os custos dos equipamentos de
captação dos padrões ainda são
considerados muito altos e fora
da realidade da renda brasileira.
A Politec, localizada em Brasí-
lia, é uma das empresas que já
se lançaram na comercialização
dessa tecnologia e obtém seus
maiores retornos com a venda
de software para os Estados Uni-
dos e alguns países da Europa.

Um programa da empresa foi
desenvolvido especialmente pa-
ra permissão de acesso ao pré-
dio do FBI, a Polícia Federal
americana, que usa a biometria
da íris. “Acreditamos que a par-
tir do ano que vem o Brasil de-
verá deslanchar nessa tecnolo-
gia”, afirma Hélio Oliveira, dire-
tor da Politec.

Além dos custos, outra con-
trovérsia é atribuída a esse siste-
ma: comportamento das pes-
soas. “A leitura da íris ainda é
vista como algo invasivo, pois é
difícil para muitas pessoas se
sentirem confortáveis em ter de
colocar o olho muito próximo
de uma máquina”, revela o pre-
sidente da empresa Dimep, Di-
mas Pimenta III, que desenvol-
ve a aplicação da biometria de
impressão digital em relógios
de ponto que registram a fre-
qüência dos funcionários no tra-
balho. A Dimep é uma empresa
de São Paulo.

Para Marcelo Miguel, execu-
tivo da ESN do Brasil, outra
companhia do ramo situada na
capital paulista, a tendência é
que todos os tipos de biometria
se desenvolvam nos próximos
anos. Ele sustenta que, fora o as-
pecto preço, não há uma forma
de identificação melhor do que
outra.

“O que deve ser levado em

conta para a escolha é onde a
biometria será aplicada”, ex-
plica Miguel. “Para controlar
acesso a locais com piscinas,
por exemplo, possivelmente
a leitura de impressão digital
seja a menos apropriada por-
que a água influencia na tex-
tura da pele”.

A ESN espera um fatura-
mento perto de R$ 1,5 mi-
lhão este ano com a comer-
cialização da tecnologia, e
projeta pelo menos R$ 20 mi-
lhões a partir do ano que vem
com a focalização em proje-
tos para o setor bancário e pa-
ra os planos de saúde.●

Audi vai investir € 11,6 bi
nos próximos cinco anos

Ações de Telecom Italia e
TIM fora do pregão

Custo dos
equipamentos já
registra uma
queda acentuada
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Nos últimos 20 anos, a empresa
Fitness Brasil se especializou em
realizar grandes eventos voltados
para academias de ginástica. São
megafeiras onde os amantes do
esporte podem conhecer o que há
de mais novo em termos de arti-
gos e equipamentos de ginástica,
além de participar de cursos e
workshops de atualização. Fo-
ram nessas exposições que des-
pontaram modalidades que um
dia foram a última moda, como a
aeróbica, o body pump e o pila-
tes. Consolidada em seu segmen-
to no Brasil , a empresa parte ago-
ra para sua primeira empreitada
internacional.

A Fitness Brasil firma hoje um
acordo para a compra de metade
da maior feira de esportes da Ar-
gentina, a Expo Fitness Argenti-
na. “Cerca de 10% dos participan-
tes de nossos eventos no Brasil
são profissionais de outros países
da América Latina, principalmen-
te da Argentina”, explica o presi-
dente da Fitness Brasil, Waldyr
Soares. “A Argentina é um gran-
de mercado e também um dos
maiores importadores de equipa-
mentos esportivos fabricados no
Brasil. A economia está se recu-
perando e achamos que é o mo-
mento de estarmos presentes lá.”

A Fitness Brasil, que organiza
eventos anuais em Santos, Curiti-
ba, Goiânia e Salvador, prevê um
faturamento de R$ 3 milhões nes-
te ano. A expectativa é que no
ano que vem esse valor aumente
em 20%. Boa parte do crescimen-
to virá da operação na Argentina.
Em média, a empresa investe
anualmente R$ 1,5 milhão em fei-
ras e eventos. Entre os patrocina-
dores de suas empreitadas estão
empresas do porte da Nestlé, Ni-
ke, Vivo e Banco do Brasil. Um
único evento, a Fitness Brasil In-
ternacional, realizada entre abril
e maio deste ano, em Santos, reu-
niu 5 mil pessoas.

De acordo com estimativas
das empresas do setor, o Brasil é
um dos maiores mercados de aca-
demias de ginástica no mundo.
Com 7 mil estabelecimentos e
3,5 milhões de alunos, só perde
para Estados Unidos, Inglaterra e
Alemanha. Estima-se que a in-
dústria da boa forma no País fatu-
rará cerca de R$ 3,25 bilhões este
ano, um crescimento de 8% em
relação ao ano passado. É um
mercado que tem grande poten-
cial de crescimento. “Hoje, a prá-
tica de esportes está mais associa-
da à saúde e qualidade de vida do
que à beleza . Com isso, pessoas
mais velhas estão começando a
praticar esportes, e não apenas os
jovens. É um mercado que só ten-
de a crescer”, diz Soares.●

BARREIRA – Algumas pessoas ainda consideram a leitura da íris um método invasivo

Fitness Brasil
terá metade de
feira esportiva
na Argentina

EM TEMPO
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