
O
desenvolvimento tecnológico ofereceu
aos consumidores, nas últimas décadas,
opções alternativas à televisão. Ao surgir
uma novidade na indústria do entreteni-
mento, a distribuição da audiência se alte-

ra. O cinema, por exemplo, já foi preocupação
para radiodifusores e a Internet, hoje, é vista
como estratégica por qualquer emissora. Num
momento em que as salas de cinema 3D se mul-
tiplicam em todo o mundo, broadcasters come-
çam a fazer testes para levar à casa das pessoas
conteúdos de visualização tridimensional. A TV
3D, um dos assuntos mais quentes da edição
deste ano da Broadcast & Cable, tem recebido
sólidos investimentos e promete agregar maior

atratividade à experiência televisiva.
No Brasil, o assunto já é levado com tal serie-

dade que, ainda este ano, será realizada a pri-
meira transmissão de conteúdo estereoscópico
por uma emissora brasileira. Nessa experiência,
a Primotech 21 vai fornecer três equipamentos
da Astrodesign para produção 3D. Esses produ-
tos foram expostos na NAB 2009 e na Broadcast
& Cable, inclusive com uma demonstração de
captura de conteúdo 3D em tempo real e trans-
missão utilizando o sistema ISDB.

Para a demonstração na feira, a câmera es-
tereoscópica utilizada foi o modelo SHVC-03SG,
da Digital Design Studio, que possui duas saídas
HD-SDI independentes, uma para cada sensor

CMOS. O equipamento possui ajuste de para-
laxe (separação das imagens esquerda e direita
no dispositivo de projeção ou na tela) e zoom.
Ainda estavam em exibição no estande o moni-'
tor de forma de onda WM-3208 com suporte
a 3D, monitores de resolução nativa HD mode-
lo SM-3324 e os conversores de formatos para
transmissão em 3D, modelo HW-7060, também
chamados de combinadores 3D, responsáveis
por transformar os dois conteúdos HD-SDI num
unido conteúdo HD-SDI. Os óculos, de polari-
zação circular, foram da RealD, que não apre-
sentam restrição de cores a serem visualizadas
e custam bem menos do que os óculos do tipo
shutter (ativos).



Os combinadores 3D são a grande chave

do processo. Eles permitem que a imagem seja

trabalhada nos modos "side-by-side" (imagem

esquerda na metade esquerda da tela, e ima-

gem direita na metade direita, o que gera perda

de metade das colunas para cada olho), "top-

bottom" (esquerda na parte superior, direita na

inferior, com perda de metade das linhas para

cada olho) ou "interpelação de frames" (um

quadro para o olho esquerdo seguido por outro

para o direito, numa taxa de até 60 quadros por

segundo, também com perda).

Apesar de esses equipamentos'serem funda-

mentais para a transmissão 3D na forma como

ela é possível hoje, a emissora não terá necessi-

dade de adquirir novos encoders, ou sistema de

multiplexação, nem mesmo sistemas de modu-

lação e transmissão, que permanecem idênticos

aos convencionais. As imagens são enviadas ao

televisor - este, sim, precisa ser preparado para

3D, a exemplo de alguns modelos já disponíveis

por parte da Samsung, JVC, Mitsubishi e Hyun-

dai - nenhum no mercado brasileiro. O televisor

adequado possui um processador interno capaz

de converter as imagens em line-by-line e exibir

o conteúdo 3D original.

"Existe a possibilidade de utilizar o combina-

dor 3D antes de o conteúdo ser editado. Da ilha

de edição para a frente, o broadcaster pode uti-

lizar o mesmo sistema que tem hoje para a pro-

dução em HD", explica Mário Sérgio Stehling,

executivo de vendas sênior da Primotech21. Se-

gundo ele, outras emissoras no Brasil já entra-

ram em contato para fazer testes de transmissão

em 2010. "Cabe ao broadcaster escolher como

vai ser a infra-estrutura dele para produzir 3D.

Normalmente, trabalha-se com dois streams de

imagem: uma para o olho esquerdo e um para

o direito. Eles são sincronizados de forma seme-

lhante à tecnologia de distribuição de sinais de

video Dual Link SDI", detalha Stehling.

Para o teste inédito dentro da emissora ainda

este ano, "a idéia é disponibilizar desde captura

da imagem, ajuste de câmera, monitoração em

alta definição e composição dos sinais em 3D,

possibilitando a transmissão experimental em

3D", confirma o executivo.

Primeiros testes
Demonstrações como a ocorrida na Broadcast

& Cable evidenciam que, embora a transmissão

de conteúdos 3D ainda não esteja padronizada,

ela já é tecnicamente possível. E o interesse de

alguns fabricantes por esse mercado pôde ser

visto tanto na feira quanto no congresso da So-

ciedade de Engenharia de Televisão (SET).

Uma das palestras, por exemplo, foi "Ste-

rioscopic 3D na TV - A Nova Onda", moderada

por José Dias, diretor de pesquisa e desenvolvi-

mento da Central Globo de Engenharia. Con-

firmando a explicação do representante da Pri-

motech21, Dias afirmou à Produção Profissional

que "a idéia é utilizarmos a estrutura existente

na transmissão da TV digital para transmitirmos

3D. A proposta é combinarmos os dois streams,

direito e esquerdo, num único sinal side-by-side.

Dessa forma, podemos enviar o sinal utilizan-

do o mesmo canal HD digital. Nesse modelo, o

telespectador deverá ter em sua residência um

decoder que analisará a TV: se esta for uma TV

Televisor estereoscópico da Panasonic para entretenimento doméstico exibido no CES 2009
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convencional, então ele entrega o sinal 2D e se

for uma TV 3D ready, entrega o sinal 3D side-

by-side, realizando a decodificação de forma a

identificar o 'olho' esquerdo e direito. Assim, a

TV receberá o sinal correto para exibição. Além,

é claro, de precisar de uma TV 3D ready, o teles-

pectador precisará de óculos especiais para que

possa assistir ao 3D, como é feito nos cinemas",

e acrescentou: "Com relação aos óculos, existe

uma tendência muito forte de se utilizar óculos

polarizados (passivos), uma vez que os fabrican-

tes de monitores já estão produzindo TVs com

este padrão".

Na apresentação do Congresso da SET, Dias

divulgou pela primeira vez trechos de uma cena

da novela "Viver a Vida" captados em 3D em ca-

ráter experimental no último mês de Agosto. Ele

também exibiu trechos da captação em 3D do

desfile das escolas de samba no Carnaval deste

ano e algumas cenas gravadas no Rio de Janeiro

também em 3D.

"A TV Globo tem tentado entender essa tec-

nologia. Este ano, a gente já fez alguns testes",

conta o diretor. "Fizemos o carnaval, algumas

cenas de novela, algumas cenas do Rio de Ja-

neiro, mas isso é para estudar o que a tecnolo-

gia oferece hoje - que câmeras a gente tem que

usar, que lentes a gente tem que usar", pon-

dera Dias. "Portanto estamos num processo de

aprendizado consciente dos problemas a serem

enfrentados e buscando as melhores soluções

para corrigi-los".

Em todas essas gravações, foram utilizadas

câmeras Silicon 2K mini. "A câmera trabalha

com formato Raw Data, o que faz com que o pi-

peline seja um pouco mais complexo do que se

utilizássemos câmeras SDI comuns. Em contra-

partida, você tem um material bruto de altíssima

qualidade para pós-produção e a vantagem de

ser uma câmera pequena facilmente adaptável a

O Congresso SET 2009 promoveu o debate
""Sterioscopic 3D na TV - A Nova Onda". Foram usados
dois projetores 2K da Sony para exibir no telão a
imagem ao vivo da platéia e vídeos 3D produzidos pela
TV Globo em caráter de teste.

qualquer rig, paralelo ou bean-splitter. Além de

contar com 11 F-stops de range dinâmico e co-

dec de alta profundidade de bits, cineform Raw

Dl", justificou José Dias.

O diretor ainda revelou à reportagem as pri-

meiras conclusões dessas experiências: "Talvez o

maior aprendizado tenha sido o fato de que gra-

var 3D não é a mesma coisa qî e gravar 2D com

duas câmeras. Não é precisamente o número de

câmeras que diferencia os dois métodos, mas

todo o trabalho feito antes, na fase de planeja-

mento dos takes, durante as gravações onde se

deve levar em conta novas variáveis técnicas de

produção como eixo z, paralaxe, correção de dis-

torções, etc. Além do processo de pós-produção,

que enriquece muito a forma como você 'assiste'

ao que foi gravado, podendo-se fazer alterações

na profundidade da cena, ajudando o expecta-

dor a perceber o melhor da imagem, através de

ftm conceito de 'janela' definindo quais elemen-

tos da cena estarão para 'fora' e quais estarão

para 'dentro' da tela".

Um dos motivos para as emissoras investirem

nessas pesquisas é o desempenho que a tecno-

logia 3D tem tido nos cinemas. Charlotte Jones,

analista sênior de filme e cinema da empresa de

análise de mercado Screen Digest, projetou para

2010 um total de 10 mil salas com essa tecnologia
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em todo o mundo, sendo 6,5 mil nos Estados Unidos.

José Dias apontou para o rápido crescimento do mercado. "O ci-

nema está vivendo o momento 3D. Cada vez mais, estamos vendo a

indústria de cinema investindo em produções 3D. Este ano, são mais

de 35 filmes", avalia, lembrando que "não dá para levar uma câmera

e piratear um filme 3D" e que longas-metragens desse gênero costu-

mam atrair para as salas de cinema um volume de público três vezes

maior do que o mesmo título 2D.

"Essa tecnologia surgiu através do desenvolvimento digital para

televisão, por incrível que pareça, e o cinema pegou isso para ele. E

agora a televisão vai dar o troco, porque vai levar 3D para a sala do

seu espectador. E, com isso, vai resgatar também uma magia dentro

de casa, e com isso melhorar a penetração de TV Digital na sala do

expectador", acredita o especialista, que faz o seguinte prognóstico;

"O próximo ano vai ser uma explosão de produtos 3D".
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Anúncio



Na palestra moderada por José Dias, foi feita
uma demonstração de captação e exibição de
conteúdo 3D ao vivo, utilizando a mesma câme-
ra SHVC-03SG da Digital Design Studio, e con-
tando com dois projetores 2K da Sony, filtros es-
peciais desenvolvidos pela Absolut Technologies
no Brasil, um computador com placa da Nvidia'e

uma tela especial não-depolariza-
dora. A integração foi feita pela
Absolut Technologies, empresa
especializada no desenvolvimen-
to e implantação de soluções em
Realidade Virtual e 3D. A Absolut
tem feito demonstrações da tec-
nologia para empresas no Brasil,
a exemplo da Petrobras, que co-
nheceu um software para auxiliar
nas pesquisas por petróleo.

Hans Ulmer, diretor da Abso-

lut, disse à Produção Profissional
que irá abrir, no primeiro semes-
tre de 2010, uma loja num shop-
ping de Salvador (BA) para oferecer óculos, mo-
nitores e projetores 3D, além de telas especiais
para esse tipo de conteúdo. A loja pode ser a

primeira de uma rede nacional. "A TV 3D, com

tela grande de imersão, está chegando nas ca-

sas das pessoas", descreve o diretor da Absolut,

Hans Ulmer.

Ao menos no mercado estrangeiro, ela está

itiesmo. A primeira TV 3D a chegar aos consu-

midores norte-americanos, de alta definição, foi

criada pela Samsung, em Abril de 2007. Os mo-

delos, lançados até 2008, variavam entre 46 e

72 polegadas. Entre 2007 e 2009, a Mitsubishi

também disponibilizou aparelhos de W 3D. Os

lançamentos se restringiram ao mercado norte-

americano, onde se calcula que as vendas tenham

chegado a aproximadamente 2 milhões de apare-
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lhos (contando ambos os fabricantes). Em 2008,

a Samsung lançou dois modelos de HDTV com

tela de plasma (42 e 50 polegadas), desta vez

em mercados internacionais. Mais recentemente,

a Samsung e a ViewSonic lançaram LCDs de 22

polegadas preparados para 3D. Já no Japão, a

Hyundai lançou um aparelho

de W 3D este ano.

Mitsubishi e Samsung ofe-

recem TVs 3D de alta defini-

ção com tecnologia DLP, da

Texas Instruments. Utilizando

a velocidade das vantagens

inerentes ao Digital Micro-

mirror Device (DMD), o chip

gera. visões independentes

para o olho esquerdo e di-

reto. Um sinal de sincroniza-

ção é gerado para cada visão

e transmitida opticamente

para os óculos utilizados pe-

los espectadores.

A Panasonic, por sua vez,

divulgou em Janeiro deste

ano, no Consumer Electronics Show, um sistema

de Home Theatre 3D Full HD que utiliza tecnolo-

gia plasma e um protótipo de tocador Bly-ray. A

Mário Sérgio Stehling, da Primotech21, antecipou
que a empresa vai colaborar, ainda este ano, com a
primeira transmissão de conteúdo estereoscópico
por uma emissora brasileira. Nessa experiência, a
Primotech 21 vai fornecer três equipamentos da
Astrodesign para produção 3D expostos na NAB 2009
e na Broadcast & Cable.

empresa pretende comercializar parelhos de TV

e Blu-ray 3D a partir do ano que vem (ver Box).

A Panasonic disse estar considerando incluir os

óculos necessários no mesmo pacote da TV - se-

gundo os executivos da empresa, aliás, não há

planos de criar aparelhos de TV 3D para visu-

alização sem os óculos especiais. "Acreditamos

que display full HD para visualização sem óculos

é uma tecnologia muito distante, improvável de

se concretizar num futuro próximo", diz a Pana-

sonic em seu site. Ainda segundo a empresa, "a
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televisão 3D vai ser uma experiência inteiramen-
te nova para os consumidores, e isso deve deixar
confortável o mercado nessa área".

"O 3D Full HD da Panasonic representa o
próximo nível de tecnologias audiovisuais para
uso doméstico acima da alta definição", disse
Éisuke Tsuyuzaki, diretor de tecnologia da Pana-
sonic da América do Norte."O 3D Full HD per-
mite a mesma qualidade e experiência imersiva
que salas de cinema 3D", define.

Atestando seu interesse na área, a Panasonic
colaborou com a Twentieth Century Fox Film Cor-
poration e a Lightstorm Entertainment como par-
ceira audiovisual exclusiva para a criação do filme
"Avatar", de James Cameron, previsto para estre-
ar dia 18 de Dezembro de 2009 como o primei-
ro filme de ação 3D com atores reais. A empre-
sa forneceu seus produtos mais avançados para
a produção do longa. Como parte do acordo,
vai lançar uma campanha global de publicidade
usando o filme para promover diversos produtos
audiovisuais da marca, inclusive produtos 3D.

Considerando os lançamentos de aparelhos
de TV, o diretor da Absolut Technologies chegou
a fazer uma estimativa de vendas para o Brasil:
"Na copa de 2014, de 10% a 15% das casas
vão ter TV capaz de fazer 3D", disse Ulmer,

A TV Globo também tem feito testes com
produtos da Nvidia. "A Globo está testando as
placas", informa Mark Priscaro, gerente sênior
de Relações Públicas da Nvidia. Ele se refere à
solução Quadro Digital Video Pipeline, que inclui
um cartão de captura SDI (também chamado de
entrada SDI) com quatro entradas, que podem
ser de qualquer fonte de vídeo, como câme-
ra, gravadores digitais ou gravadores de video
tape. As entradas são mapeadas ou enviadas di-
retamente para uma placa de vídeo Quadro FX
3800, 4800 ou 5800 para efeitos de vídeo e pro-
cessamento gráfico. A solução completa inclui
capacidade de saída SDI, com duas saídas.

"Acreditamos em dar suporte a empresas
de produção e criadores de conteúdo com pro-
dutos preparados para 3D e óculos ativos que
vão tornar mais fácil e economicamente mais
viável desenvolver conteúdos estereoscópicos.
Com mais conteúdos disponíveis, mais clientes

Erick Soares, da Sony, participou do debate,
mostrando que a multinacional não vê no 3D uma
tecno|pgia passageira de entretenimento doméstico,
mas sim algo que está sendo tratado com muito
entusiasmo por todo o mercado.

irão demandar televisores preparados para 3D",
aponta Priscaro.

Passo-a-passo
A Miranda Technologies, representada no

debate da SET pelo diretor de tecnologia Michel
Proulx, levou aos congressistas uma explicação
clara dos princípios da TV estereoscópica 3D.
Ao falar da captação, Proulx citou o rig especial
que a Sality desenvolveu para combinar duas
câmeras Sony, e acrescentou: "Dispositivos que
manipulam vídeo precisam oferecer caminhos
duplos de processamentos independentes para
as imagens tanto para o olho direito quanto
para o esquerdo", citando como exemplo os
switchers de produção da Ross Video. Segundo
ele, o workflow de edição de material estere-
oscópico convencional parte das imagens direi-
ta e esquerda de um dispositivo de gravação
1080p/Dual HD, levadas ao editor, que trabalha
por sua vez com canais de vídeo duplos numa
mesma timeline.

Para a distribuição, cada canal seria codifica-
do separadamente, exigindo o dobro da largura
de banda, ou um único canal é codificado usan-
do o padrão MPEG4 e enviando a informação da
diferença entre imagens direita e esquerda como
dados separados, exigindo, nesse caso, 1.3x a
largura de banda tradicional, além de set-top
boxes especiais.

Ao tratar das perspectivas tecnológicas para
a viabilidade do modelo de transmissão, Proulx
explicou que seriam levadas à casa dos teles-
pectadores as imagens para os olhos direito e
esquerdo para serem processadas no próprio
monitor, tal qual é possível hoje, o que requer os
óculos do tipo passivo, de polarização circular.
A fonte dessas imagens poderia ser dispositivos
como set-top boxes ou um blu-ray, que transmi-
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tiriam ao monitor via DVI/HDMI.
Já no caso da exibição seqüencial de ima-

gens, as imagens direita e esquerda são exibidas
alternadamente, o que requer uma taxa de atu-
alização duas vezes maior no display. Essa solu-
ção exige o uso de óculos ativos, que bloqueiam
ou permitem a passagem de luz para cada olho
alternadamente e de forma sincronizada com
o conteúdo exibido no televisor. Os primeiros
modelos desse tipo surgiram no mercado este
ano pela Samsung, com televisores de 42 e 50
polegadas. "Quando não se está assistindo ao

A novela Viver a Vida, da TV Globo, teve algumas de
suas cenas captadas em 3D. A emissora carioca também
experimentou esse tipo de produção em cenas externas
no Rio de Janeiro e, anteriormente, no desfile das
escolas de samba deste ano.

conteúdo 3D renderizado a
120Hz, pode-se assistir à HDTV
normal de 2D no modo regular
de 60Hz", detalhou Proulx.

De acordo com o represen-
tante da Miranda, a indústria
de eletrônicos está de olho num
novo motivo para vender apa-
relhos de tela plana, e o 3D é
um atrativo nesse sentido. "A
tecnologia para alcançar o 3D é
simples e está ao nosso alcan-

ce", afirmou, lembrando que o
avanço dessa tecnologia estará
ligado não somente à TV 3D,
mas aos jogos 3D.

De fato, a empresa de análise
de mídias Screen Digest, que realizou um estudo

recente sobre o mercado emergente de entrete-
nimento doméstico 3D, concluiu que é provável
que a tecnologia se popularize na casa das pes-
soas primeiro através dos games 3D. O merca-
do de jogos é um early adopter, e os consoles e
softwares poderão ser atualizados relativamente
sem grandes problemas. Os jogadores são mais
dispostos a adotar dispositivos periféricos, como
óculos 3D, o que favorece a entrada da tecnolo-
gia 3D na casa das pessoas.

A Absolut Technologies integrou os equipamentos
de realidade virtual da sala de visualização 3D do
Centro Estilo Fiat, localizado em Betim (MG). A tela
(5,1 Om X 2,70m e 700 quilos) permite que o modelo
do carro virtual seja projetado em tamanho real.
Já o efeito tridimensional é garantido graças à
utilização da tecnologia 3D INFITEC, que polariza as
cores projetadas através de filtros.
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Além disso, é mais desafiador criar uma pro-

gramação 3D para a TV com um budget mais

limitado. A Screen Digest prevê ainda que os

discos Blu-ray ofereçam a principal forma de

distribuição do conteúdo, já que sua capacida-

de de armazenamento em alta definição deixa

para trás a discussão em torno da transmissão

do sinal pelos radiodifusores.

Foram identificados dois cenários para a evo-

lução do mercado. Caso surja um padrão uni-

ficado que trabalhe com todas as tecnologias,

o percentual de televisores vendidos com capa-

cidade 3D deverá ultrapassar 10% em todo o

mundo já em 2011 e, por volta de 2015, res-

ponder por 16% das vendas de TVs, com pouco

mais de 400 milhões de unidades vendidas em

todo o mundo. Sem um padrão, esse quadro cai

para apenas 3% em 2015, ou 85 milhões de uni-

dades vendidas.

Por causa da maior largura de banda e custos

de produção adicionais, a programação da TV

3D deverá ser reservada para clientes pagantes.

"O que o 3D oferece aos estúdios e

operadores de W paga é uma oportunidade de

cobrar por um conteúdo Premium - talvez até

mais do que pela alta definição apenas", afirma

Marie Bloomfield, analista da Screen Digest. "Os

consumidores não se sentirão persuadidos a inves-

tir em novos equipamentos para experimentar o

3D a menos que tenha bastante conteúdo", acres-

centa.

A veracidade dessa declaração pode ser

comprovada na prática. Em Julho deste ano,

a Sky anunciou que irá lançar no Reino Unido

em 2010 o primeiro canal 3D do mundo. O

canal promete oferecer "uma ampla seleção

da melhor programação 3D disponível, o que

deve incluir filmes, entretenimento e espor-

tes". O serviço será transmitido através da

infra-estrutura HD existente hoje e disponível

para os clientes que possuem os set-top boxes

do plano Sky+HD. Portanto, o investimento

do consumidor se limitará ao aparelho de TV

preparado para 3D, ainda indisponível no mer-

O presidente Barack Obama e a primeira dama Michelle
Obama utilizam óculos 3D para assistirem, no cinema da
Casa Branca, à exibição de um comercial de TV durante
partida de futebol americano.

cado britânico.

"O 3D é uma experiência genuinamente do

tipo 'ver para crer', fazendo a TV ganhar vida

como nunca antes. Assim como o lançamento

do digital, da Sky+ e HD, esse é o último avan-

ço no nosso compromisso de levar inovação aos

clientes", declarou o diretor administrativo do

Grupo de Clientes Sky, Brian Sullivan.

No dia 2 de Abril deste ano, a Sky transmitiu

com sucesso uma apresentação ao vivo através

da rede de satélite da empresa para um set-top

box Sky+HD e um televisor doméstico preparado

para 3D, tornando-se a primeira empresa de te-

levisão na Europa a transmitir um evento ao vivo
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para TV 3D (ver box).
Interesse crescente
Reiterando a aposta da indústria nesse tipo

de entretenimento, a Sony anunciou, em Setem-

bro, planos para encabeçar a entrega de novas

experiências de visualização em 3D, levando a

tecnologia às residências em 2010. A peça cen-

tral da experiência de entretenimento em 3D

da empresa para residências será uma tecnolo-

gia estrutural de alto padrão de propriedade da

Sony para permitir a reprodução total de ima-

gens em três dimensões de alta qualidade em

alta definição. O 3D da Sony é compatível com

TVs LCD Bravia, que incorporam uma exibição

com estrutura seqüencial e sistemas de óculos

active-shutter.

Além das TVs LCD Bravia, a Sony anunciou

que também desenvolverá essa compatibilidade

em outros aparelhos, como os discos Blu-ray, o

Vaio e o PlayStation3, para oferecer uma multi-

plicidade de formas pelas quais o conteúdo em

3D - desde filmes até jogos - poderá proporcio-

nar entretenimento dentro das residências.

No começo deste mês, a Sony exibiu na feira

Ceatec, no Japão, o protótipo de uma câmera

que pretende captar material estereoscópico 3D

com uma única óptica, a até 240 frames por se-

gundo (ver box).

No estande da Primotech21, foram exibidos a câmera estereoscópica SHVC-03SG, da Digital Design Studio (em
primeiro plano) e aparelhos de monitoração e exibição de conteúdos 3D (sobre o balcão).

A Sony, dentro dos produtos Broadcast, já

oferece tecnologia que, combinada com os fa-

bricantes de lentes, proporciona a captação de

alta qualidade de imagens para aplicação em

3D. Desde a última NAB, a empresa apresentou

monitores da linha Broadcast com essa tecno-

logia. "Acreditamos que não se trata de uma

tecnologia passageira, mas sim algo que está

sendo tratado com muito entusiasmo por todo o

mercado", avalia Luis Fabichak, gerente de pro-

duto de Broadcast na Sony Brasil. Segundo ele,

"a produção em 3D está em fase de adaptação,

de conhecimento e muito estudo em como tirar

vantagem desse sistema nos mais variados negó-

cios da indústria".

Uma das vantagens comerciais poderia ser a

aceleração da compra de aparelhos de TV Digi-

tal. "Muitas vezes, a qualidade de imagem por

si só não é um fator motivador para o telespec-

tador e consumidor. Desse modo, a adesão à TV

Digital se tornou lenta e gradual. Já a parte de

entretenimento e imersão no conteúdo, que são
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características presentes no 3D, é muito bem

aceita", acredita.

A Sony tem participado de diversos testes e

frentes de estudo, tanto por parte de pesquisa-

dores quanto de emissoras e estúdios de cinema.

"Temos apoiado com o desenvolvimento de equi-

pamentos e ouvindo as necessidades dos clien-

tes para preparar novos produtos que atendam

a essas demandas. Também temos participado

de eventos como transmissões ao vivo em parce-

ria com outras empresas, como ocorreu no caso

da transmissão de jogos da NFL (liga de Futebol

Americano) nos Estados Unidos, alguns jogos do

Campeonato Roland Garros de tênis na Europa

este ano e também de produções como alguns

filmes de Walt Disney e a produção do show do

U2, que foi veiculado mundialmente em salas de

cinema 3D", lista Fabichak. Para ele, as grandes

questões a serem definidas ainda se referem à pa-

dronização do formato de 3D, em termos de tec-

nologia para TV, à tecnologia de visualização que

define o tipo de óculos utilizado e a padronização

de formatos de modo que se possa transmitir o

conteúdo em 3D para os receptores domésticos.

No mês passado, a Sony também levou o as-

sunto à Siggraph, principal evento mundial dedi-

cado à computação gráfica. Peter Ludé, da Sony

Electronics, dirigiu o painel "3D to the Home:

What Can Possibly Go Wrong?" (3D para Casa:

O Que Pode Dar Errado?"), e anunciou que exis-

tem mais de 2 milhões de televisores 3D-ready

vendidos só nos Estados Unidos, embora a in-

dústria permaneça dividida sobre qual será a me-

lhor forma de distribuir conteúdos estereoscópi-

cos a esses lares.

Ludé se disse convicto de que não será para

breve que surgirá um padrão aceito universal-

mente para a distribuição estereoscópica, sendo

normal que convivam por algum tempo diferen-

tes formatos e tecnologias, especialmente por-

que a qualidade percebida numa tela de televi-

são será diferente daquela oferecida pelas salas

de cinema equipadas com projetores SXRD 4K

da Sony - num discurso que se distancia do da

Panasonic, que, como já dito, promete uma ex-

periência imersiva em casa "com a mesma quali-

dade" da experiência num cinema 3D.

Outra empresa que está com os dois pés finca-

dos no mercado de estereoscopia 3D é a Quantel.

Seus sistemas de pós-produção, originalmente

adotados para a produção de filmes, já estão sen-

do experimentados por emissoras que procuram

aprender mais sobre o 3D. "Estereoscopia 3D é

o futuro", sentencia o diretor de Marketing da

Quantel, Steve Owen. "Obviamente, há muitas

oportunidades para aprimorar as coisas, mas a

chave agora é que os criativos aprendam a ex-

plorar a estereoscopia 3D para conceberem uma

melhor visão criativa. É somente através da expe-

riência real que a tecnologia vai oferecer o que as

pessoas precisam", completou.

Os sistemas de pós-produção da Quantel

para 3D são o Pablo, ÍQ eSid. Já o SIP2100 é um
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dispositivo de teste e medida para estereoscopia
3D que analisa e corrige o sinal em tempo real.
A Quantel divulgou no IBC de 2008 uma versão
apta a 3D do servidor sQ mas, como nenhuma
emissora transmite 3D hoje, o dispositivo ainda
não está em uso.

Esses produtos foram desenvolvidos a pedido

Monitor de 22" modelo 2233RZ da Samsung, único com freqüência
de 120 Hz do mercado, para experiências ultra-realistas em 3D.

dos próprios clientes, devido ao aumento na de-
manda por filmes 3D. "Também havia demanda
para finalizar filmes 3D mais rapidamente, de for-
ma que os novos filmes baseados em eventos se
tornassem possíveis. Especificamente, a Disney
tinha a idéia de um filme musical 3D da turnê
tia Hannah Montana no final de 2007, início de

2008. Eles viram que, se lanças-
sem o filme assim que acabasse
a turnê, o êxito comercial seria
maior. Eles estavam certos, e o

filme se tornou a maior aber-
tura de um filme 3D até hoje",
conta Owen.

De acordo com o represen-
tante da Quantel, tudo indica
que 2010 será um ano crítico
para a estereoscopia 3D em
casa. "Os fabricantes vêem
isso como uma oportunidade
de vender mais aparelhos e os
estúdios de cinema vêem como
oportunidade para oferta de
Blu-rays Premium", observa o
diretor de Marketing. "Não es-
queça que os consumidores já
estão tendo experiências 3D em

casa. A Nvidia está avançando

Aparelho de TV 3D da JVC, modelo
GD-463D10, disponível no mercado.

sua tecnologia de jogos 3D - se os radiodifuso-
res não derem conta, há o risco de outros fatu-
rarem com isso", alertou.

Ainda em 2007, a Quantel realizou um evento
no Hotel Krasnapolsky, em Amsterdã, durante o
IBC, "quando conseguimos que as indústrias de
broadcast e pós-produção falassem seriamente
sobre estereoscopia 3D pela primeira vez", lem-
bra Roger Thornton, diretor de publicidade da
Quantel. "No evento de 2007, éramos a única
empresa falando sobre estereoscopia 3D e apre-
sentando ferramentas", completa. •
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