
Todos os anos, cerca de 200 mil pessoas de todo o mundo vão ao centro de
convenções Messe, em Berlim, na Alemanha, para conhecer as novidades da in-
dústria de eletroeletrônicos. Lá acontece a IFA, feira que reúne 1.064 expositores
de 60 países que precisam suar a camisa para chamar a atenção do público, que
circula por uma área do tamanho de 12 campos de futebol. Vale tudo: sorteio de
carro, apresentações de gadgets com belas mulheres, shows e brindes, muitos
brindes. Mas uma classe de produtos dispensava qualquer pirotecnia na IFA des-
te ano: as televisões 3D, presentes nos estandes de todas as grandes marcas. Em
um evento em que quase tudo pode ser testado imediatamente, enormes filas se



Invenção

formavam para conferir as imagens
em três dimensões. Mais do que um
mapa de tendências, a IFA aponta o que
em breve vai mudar o nosso dia a dia.

No palco da Sony, dois dias antes
de a feira começar, o CEO Howard
Stringer dava o tom do que seria a sen-
sação do evento: "O trem 3D está nos
trilhos, e vamos levá-lo para a casa
das pessoas". A multinacional japone-
sa anunciou que venderá TVs com a
tecnologia 3D a partir de 2010 e que a
incorporará em laptops, tocadores de
Blu-ray e no videogame PlayStation
3. Mas Stringer está agora correndo
atrás do prejuízo. Panasonic, Mitsu-
bishi, JVC, Hyundai e Samsung já têm
modelos à venda. Previsões apontam
que 10% dos lares do Japão e dos Esta-
dos Unidos terão uma TV 3D até 2012.

Tanto entusiasmo tem um motivo.
No início da década, as televisões de
tela plana foram as grandes responsá-
veis pela corrida às lojas, com consu-
midores em busca de imagens de maior
qualidade e aparelhos mais finos. Isso
se intensificou nos últimos dois anos,
com a leva de modelos de alta definição.
O destaque fica por conta dos aparelhos
com tela de cristal líquido (LCD), que
hoje respondem por 67% do mercado
global. Mas a popularização barateou
os preços e, com a crise, a procura con-
centrou-se em modelos mais baratos, o
que fez a receita do setor cair 12%, para
US$ 27,7 bilhões no segundo trimes-
tre, segundo a consultoria DisplaySe-
arch. Foi um índice maior do que o de
redução das vendas, que ficou em 8%.
Modelos interativos e conectados à in-
ternet, equipados com lâmpadas LEDs
e com imagens mais realistas precisam
agora convencer os consumidores do
benefício de trocar seus aparelhos por
outros ainda mais modernos - e mais
caros. A indústria aposta na tecnologia
3D para que essa transição aconteça.

Mas ainda terá de enfrentar al-
guns empecilhos. Um deles é o custo.
Os modelos 3D disponíveis hoje no

mercado custam até R$ 10 mil, quatro
vezes mais do que as TVs sem o recur-
so. Seria uma equação relativamente
fácil de resolver com a produção em
massa desses aparelhos para atender
a uma enorme demanda. Mas essa
demanda ainda não existe. "Estamos
prontos, mas só vamos chegar ao mer-
cado quando o consumidor também
estiver pronto", afirma Andréa Rag-
netti, CEO de eletrônicos de consumo
da Philips. "Não está claro se eles que-
rem usar óculos ou se preferem esperar
por uma tecnologia que os dispense."

Já existe a opção de TV sem os ócu-
los, mas a imagem perde o efeito ou fica
distorcida se não se está exatamente
em frente ao televisor. Segundo Mar-
celo Zuffo, professor responsável pelas
pesquisas de TV 3D da Universidade
de São Paulo (USP), cientistas de todo
o mundo estudam novos métodos. "O
consumidor ainda vai precisar ter paci-
ência, porque isso requer imagens com
ultradefinição", afirma Zuffo. "Vai levar
dez anos para a tecnologia amadurecer."

Também não há ainda um padrão
único para a TV 3D, e esse é um de
seus pontos fracos para ganhar esca-
la. Cada empresa utiliza uma variação
da metodologia, com diferentes graus
de sucesso. Isso dispersa esforços,
retarda o seu avanço e cria uma bata-
lha entre os fabricantes, que tentam
provar que o seu jeito é o mais eficaz.

As TVs 3D existem desde 2002. Os
novos modelos em nada lembram as
imagens que saltavam da tela. Todos
os testes feitos por Época NEGÓCIOS
na IFA, em setembro, mostraram que
as TVs 3D empregam a tecnologia de
forma mais sóbria, para criar imagens
estendidas mais para dentro do que
para fora da tela. Pessoas e cenários
ganham contornos realistas. É como
se a tela fosse uma janela para algo que
acontece logo à frente. Mas se numa
sessão de cinema de duas horas o uso
dos óculos 3D é aceitável, isso gera incô-
modo por um período de tempo maior.
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O maior obstáculo da TV 3D não
está na tecnologia em si. São poucas ain-
da as transmissões em três dimensões.
Só uma emissora do mundo exibe pro-
gramas no formato, a japonesa BS11. A
rede britância Sky passará a fazê-lo no
próximo ano, e a BBC está na fase de tes-
tes. Por aqui, a Rede Globo e a TV Cul-
tura já testam como criar programas
em 3D. A meta é estar com
tudo pronto para a Copa do
Mundo de 2014, que será
realizada no Brasil. "O sis-
tema brasileiro de TV digi-
tal suporta todas as tecno-
logias de 3D disponíveis",
diz Zuffo. "Só falta um
consenso sobre qual usar."

Quando o assunto é
conteúdo sob demanda, o cenário é di-
ferente. "A tecnologia digital permitiu
coisas inéditas no cinema e agora per-
mitirá o mesmo dentro de casa", diz Ben
Carr, CEO da divisão de entretenimento
doméstico da Disney e representante da
companhia na Associação Blu-ray Disc,
na IFA 2009. Mais de 30 filmes em 3D
foram lançados para as telonas só neste
ano, com ótimos resultados de bilhe-
teria. Eles chegam a atrair um público
até quatro vezes maior. Reproduzir esse

sucesso nas telas domésticas é o primei-
ro desafio da indústria. Como o material
já está produzido, não falta o que exibir.
"Imagens 3D via internet e em transmis-
sões comuns ainda têm limitações téc-
nicas. O Blu-ray será o canal premium
para isso no momento", afirmou Carr.

O gargalo, mais uma vez, está em
como exibir. Ainda não existem toca-

Há apenas uma emissora no
mundo que exibe pogramas no
formato 3D, a japonesa BS11.
As inglesas Sky e BBC estão na
fase de testes, mas ainda se'
prazo para estrear o formato

dores 3D. A previsão é que cheguem
ao mercado em 2010, com televisores
mais acessíveis. A Associação Blu-
ray Disc irá liberar os padrões míni-
mos dos equipamentos até dezembro.
O que se sabe é que, assim como as
TVs, precisarão ser capazes de exibir
imagens em duas dimensões. O mo-
tivo c claro: a tecnologia 3D ainda é
incerta e só deve ganhar força na pró-
xima década. Até lá, é preciso avan-
çar, mas aos poucos e com cautela.m
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