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Celso Carvalho vai pouco ao cinema por causa da falta de tempo, mas o que ele viu na semana 
passada, numa sala de exibição em São Paulo, pode fazer com que abra mais espaço para os 
filmes em tela grande no futuro. Acompanhado do neto, Carvalho, de 56 anos de idade, 
assistiu à animação "Bolt Supercão", numa versão em 3D. Foi sua primeira experiência com a 
tecnologia e a recepção não poderia ser melhor. "A impressão é de que você está dentro do 
filme, participando da ação. Sempre que tiver oportunidade, vou assistir a um filme em 3D", 
diz ele.  
 
É exatamente esse tipo de efeito que a indústria do cinema incluindo estúdios, distribuidoras e 
exibidores quer obter com o novo 3D, uma evolução da técnica rudimentar dos anos 50 e a 
principal aposta do setor para reativar a venda de ingressos.   
 
A previsão é de que, até o fim do ano, o número de salas preparadas para os filmes em 3D 
cresça mais de três vezes, das atuais 25 para cerca de 80. O combustível para acelerar esse 
movimento está a caminho: Hollywood promete entregar pelo menos 12 produções em 
terceira dimensão nos próximos meses e há 50 longas na fila para os próximos anos. E ao 
contrário do que ocorreu há cinco décadas, quando as telas 3D eram ocupadas por porcarias 
divertidas e baratas, desta vez o arsenal conta com produções de grosso calibre. A produção 
mais esperada "Avatar", do diretor do "Titanic" James Cameron tem orçamento estimado em 
US$ 200 milhões.   
 
O custo da produção não é o único desafio. Montar uma sala 3D também não é barato porque 
requer equipamentos específicos. Um projetor 3D sai por US$ 70 mil, em média, mais que o 
dobro de um aparelho convencional. Somando isso aos custos com óculos e licenças de 
software, todo o sistema pode custar até R$ 600 mil. Para efeito de comparação, a montagem 
de uma sala tradicional completa, com 300 lugares e o espaço para vender pipoca e doces, 
custa R$ 1,2 milhão.   
 
Se o exibidor quiser instalar uma tela gigante Imax, a conta sobe à estratosfera. O Espaço 
Unibanco Pompeia, em São Paulo, investiu R$ 6 milhões em uma sala desse tipo, inaugurada 
recentemente. Com esse dinheiro, é possível montar seis salas tradicionais.   
 
A expectativa da indústria, no entanto, é de que o retorno vai compensar os gastos mais 
pesados. É o que mostram algumas experiências feitas até agora. Na rede Cinemark, as salas 
3D que exibiram o filme "A Família do Futuro", lançado em 2007, atraíram duas vezes mais 
público que as convencionais. Isso apesar de as sessões 3D custarem, em média, R$ 3 a mais 
que as comuns. "Em três semanas a receita [das salas 3D] foi quatro vezes maior", compara 
Luciano Silva, gerente de tecnologia do Cinemark. A empresa, que inaugurou a primeira sala 
3D do Brasil em 2006, hoje opera nove salas com a tecnologia e pretende inaugurar mais nove 
este ano.   
 
"O ingresso é mais caro e a frequência é maior porque o filme pode ficar em cartaz mais 
tempo [devido à curiosidade do público]", diz Luiz Gonzaga de Luca, diretor de relações 
institucionais do grupo Severiano Ribeiro, ao qual pertence a rede de cinemas Kinoplex. Com 
duas salas 3D uma no Rio de Janeiro e outra em Goiânia o Kinoplex cobra R$ 4 a mais nas 
sessões em terceira dimensão. Neste ano, a previsão é de que 8 a 10 salas do grupo sejam 
adaptadas à nova tecnologia, afirma De Luca.   
 
Para muita gente, a volta do 3D é vista como um movimento inevitável de sobrevivência. 
Durante décadas, as salas de exibição atraíram o público com a promessa de oferecer imagem 
de qualidade e sistemas de som capazes de envolver o espectador. Mais recentemente, porém, 
os fabricantes de produtos eletrônicos se encarregaram de levar parte desses atrativos para a 
sala de estar, com os aparelhos de home theater e telas de cristal líquido. Com tanta inovação 
em casa, por que o espectador abandonaria o sofá para ir ao cinema?   
 



A bilheteria tem refletido o desânimo do público. No Brasil, o número de espectadores caiu de 
117,4 milhões em 2004 para 89,5 milhões no ano passado. Nos mesmos cinco anos, a 
bilheteria diminuiu de R$ 784,5 milhões para R$ 727, 8 milhões, segundo dados do site Filme 
B, especializado em cinema.   
 
Como a base não aumenta, o faturamento do setor vem dependendo dos reajustes de 
ingressos para se manter.   
 
Nesse cenário, que se repete em vários países, o 3D é visto como estratégico porque voltaria a 
dar ao cinema uma vantagem de cerca de 10 anos até que a tecnologia migrasse para o 
entretenimento doméstico. Isso é ainda mais importante quando se considera que com a 
popularização dos filmes via internet, a tendência é de que mais gente fique em casa.   
 
"O 3D é o ingrediente que faltava para aumentar o número de espectadores", afirma Ademar 
Oliveira, diretor de programação do grupo Espaço Unibanco Arteplex, que conta com duas 
salas 3D. A companhia foi a primeira a trazer para o Brasil uma sala de projeção Imax, que 
tem tela bem maior que as comuns e pode exibir tanto conteúdo convencional como em 3D.   
 
Na PlayArte, que atua como distribuidora e exibidora de filmes, os executivos se 
surpreenderam com o interesse que a tecnologia despertou no público. No ano passado, a 
empresa lançou o "remake" de "Viagem ao Centro da Terra" nas opções 2D e 3D. "Tivemos um 
milhão de espectadores nas salas convencionais e 310 mil nas digitais", diz Otelo Bettin Coltro, 
vice-presidente executivo do grupo. Parece um resultado ruim para a nova tecnologia, mas 
trata-se de uma grande vitória quando se considera que o filme foi exibido em 9 salas 3D 
versus 207 convencionais. A diferença do valor do ingresso na PlayArte é de R$ 4 adicionais, 
em média, nas salas com terceira dimensão.   
 
Apesar do entusiasmo do setor, no entanto, o 3D não chega a ser considerado uma tábua de 
salvação ou uma transição radical, como foi a passagem do cinema mudo para o sonoro ou o 
advento da cor. Em parte, por causa do próprio conteúdo.   
 
Ver dinossauros e vilões saltando da tela pode ser bem divertido, mas não se sabe como a 
experiência do 3D aumentaria o poder de atração de um drama denso, por exemplo.   
 
Uma boa parte do público sabe disso. "Para criança, o 3D é muito interessante, mas eu não 
veria um filme só por contar com a tecnologia", diz Laura Campos, de 50 anos, que já viu um 
filme em 3D nos EUA e na semana passada acompanhava os filhos numa sessão do filme 
"Bolt". "Teria que ter um tema interessante."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 fev. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


