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O último desfile da Target trocou
mode os por ho logramas.Fo i
a pr imeiro passo dessa nova
tecnologia na economia real. Agora
virão lojas, shows, conferências...

Em plena Grand Central, a maior estação de trens
e metrôs de Manhattan, roupas desfilam para

lá e para cá sem ninguém dentro. Cenários de uma
casa mudam instantaneamente, diante do público
assombrado. Até uma árvore cresce e se estilhaça em
pleno ar. Show de David Copperfield? Não. Hologra-
mas, aqueles mesmos que surgiram diante de Luke
Skywalker, na forma da princesa Leia, no primeiro
Guerra nas Estrelas, de 1977. Mas agora é na vida real.
Quando a rede de lojas Target usou o sistema no mês
passado, em desfiles de dez minutos, abriu-se uma
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porta que pode significar a digitalização do mundo da
moda. Giseles, afinal, são maravilhosas, mas cobram
fortunas. Um desfile tradicional dura 15 minutos e
custa US$ 200 mil. O show da Target, de custo não re-
velado, foi reapresentado 144 vezes para
os novaiorquinos. "Dois milhões de pes-
soas passaram pelo local, e o desfile será
visto centenas de milhares de vezes na
internet", diz Laura Sandall, diretora de
eventos da Target. O estilista da coleção,
Isaac Mizrahi, acredita que hologramas
podem revolucionar também as lojas:
"Não seria ótimo ver como as roupas ficam
no corpo sem ter de experimentá-las?".

Um show como o de Nova York leva
de dez a 12 semanas para ser criado. "Cada
projeto é feito por encomenda", diz James
Rock, diretor da Musion, empresa que fez
a apresentação. Ele acredita que, em breve,
empresas usarão a tecnologia em reuniões
a distância - de forma mais realista do que
as atuais videoconferências em alta definição. Mas, até
agora, o dinheiro está nos espetáculos. Na última pre-
miação da MTV na Europa, no mês passado, a Musion
deu vida à banda Gorillaz, formada por personagens
que, até então, só existiam em videoclipes. Enquanto
a platéia vibrava, o vocalista 2D cantava: "Vocês têm
um novo horizonte à sua frente". Não é que é verdade?
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Fonte: Época Negócios: ispiração para inovar, n. 10, p. 24-25, dez. 2007.




