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As 10 principais tendências do consumidor para 2018
Baseado nas atividades de pesquisa global do Ericsson ConsumerLab, com usuários
avançados de internet, o estudo indica as tendências na relação entre consumidores e
tecnologia em 2018, e para o futuro. O relatório também aponta uma mudança de
paradigma, já que os consumidores esperam que a tecnologia digital opere cada vez mais
em termos humanos. A linguagem corporal, a expressão facial e a entonação aumentarão.
Assim como a voz e o toque para controlar a interação do consumidor com os dispositivos
tecnológicos, facilitando a adaptação em um ritmo cada vez maior de mudanças. Saiba
mais em Ericsson. Confira a pesquisa na Mediateca ICAB.

Destaques
Manual de Financiamento do Audiovisual 2018 / 2019 disponível para download
A edição aborda os mecanismos de fomento audiovisual, trazendo dicas de financiamento
internacional de conteúdos e os cuidados necessários em relação aos aspectos legais e
regulatórios. Iniciativa do escritório Cesnik, Quintino e Salinas Advogados e da Editora
Brasileira com apoio do ICAB, a publicação está disponível para download gratuito pelo
link www.manualdoaudiovisual.com.br

Mediateca
ANCINE | OCA: "Gênero na direção das obras brasileiras veiculadas na TV Paga - 2017"
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) publicou no Observatório Brasileiro do Cinema e
do Audiovisual (OCA) o estudo inédito que faz um recorte por gênero nos dados de
programação de obras brasileiras veiculadas na TV Paga em 2017. As informações,
dispostas em forma de infográfico, mostram um cenário de desigualdade similar ao
apresentado no segmento de salas de exibição, revelado pelo estudo Diversidade de Gênero
e Raça nos Lançamentos Brasileiros de 2016 da ANCINE.

Mercado
DOC Futura - Envie seu projeto
Edital de Fomento ao Audiovisual de Niterói
SET Sudeste 2018 | Inscrições abertas
Curso "Desvendando a Ancine - Novas Regras" em São Paulo
CTAv recebe inscrições para empréstimo de equipamentos e serviços de mixagem
"Projeta às 7" | Pré-estreias de filmes brasileiros com preços especiais
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