
O novo CPP da

Globo faz sonhos

virarem realidade

com qualidade

e realismo raros

no mundo

mais preciosismo e mais capacidade

hollywoodiana, pode-se até dizer,

visto que, no mundo, existem pou-

quíssimos centros de pós-produção

como o inaugurado por ela em se-

tembro, no Projac, no Rio de Janei-

ro. Pisar no novo edifício dá até frio-

zinho no estômago! Por quê? Porque

é gostoso ter a certeza de que já esta-

mos pisando no futuro, literalmen-

te, ao visitar cada andar, cada sala,

podendo ter acesso não apenas às

informações sobre os equipamentos

de última geração em iluminação,

sonorização, viodeografismo e no-

vas mídias, mas também aos cére-

bros ali baseados, cujas correntes

elétricas, como é fácil perceber,

estão lincadas com as ferramentas

manuseadas pelas mãos, a toque de

paixão, inclusive.

Numa das salas, você tem a im-

pressão, confortavelmente sentado

- quase deitado - de que está numa

espaçonave prestes a ser lançada.

Diante dos seus olhos, um enor-

me telão para lhe apresentar um

mundo de sonhos concretizados

no campo do entretenimento e da



mundo que
não existe mais

cultura, também a serviço, no dia a

dia, de profissionais que executam

e zelam pelo padrão de qualidade

da programação da Globo.

Cada milímetro do prédio foi pen-

sado para otimizar investimentos e,

ao mesmo tempo, fornecer todo o

necessário em termos de energia

elétrica, telefonia, internet, acús-

tica, conforto e, óbvio, segurança.

Pudera. Ali são finalizados as nove-

las, as minissérie, os shows e todos os

especiais, contando-se com os mais

modernos recursos de tratamento

de imagem e som. E o famoso "últi-

mo corte", que pode acontecer uma

hora antes, apenas, da atração ir ao

ar se identificada a exigência de um

toque de Midas - neste caso, para

que a cena vire, metaforicamente,

ouro aos olhos de brasileiros em

todo território nacional.

Color Granding, BaseLight, ergo-

nomia, design, mais ou menos luz,

mais ou menos graduações de cores,

para montagens em alta definição.

Na área de Iluminação do CPP, as

Olimpíadas de 2016 poderiam ser

transmitidas hoje, se quiséssemos,

com sol de 40 graus diuturnamente,

do primeiro ao último dia dos" jogos.

Imagine a inveja que causaríamos



aos habitantes de Guantánamo. E

da Sibéria, então?

Vera Fischer está novamente com

voz rouca por causa da gripe? A tur-

ma do Casseta Ó Planeta não conse-

gue afinar o tom? O microfone teve

um piti antes de Caetano Veloso re-

petir o último refrão? O telespecta-

dor nem ficou sabendo. Uauuuu...

Os heróis da Sonorização, com as

mãos na masterização e os ouvidos

bem ligados, conseguem eliminar

problemas, deixar tudo mais limpo,

nítido e, ainda, têm total liberdade

criativa e capacitação tecnológica

para mandar ver na sonoplastia. Na

sala de mixagem 5.1., une-se a ima-

gem definitiva de uma cena com

todos os sons da mixagem... Dolby e

TH, isto é, qualidade de cinema.

Mas, à loucura mesmo vão os

amantes de audiovisuais que in-

gressam na área de Videografismo

do novo CPP. Primeiro, ternos o

backlot virtual -- estilo Chroma

Key -, proporcionando gravações

de imagem aptas para manipula-

ção em computador. Feito o tra-

balho dos atores e dos diretores,

é chamar para o abraço os gênios

que não se importam de consu-

mir horas em busca do efeito mais

perfeito, seja na soma de imagens

captadas ao vivo, seja na mes-

cla com animação, seja no apuro

da direção de arte sobre um úni-

co, porém crucial, ponto ou na

intersecção de todos eles. Na te-

linha, o que vemos? Toni Ramos

surfando numa onda do Hawaí,

por exemplo; Xuxa e Didi voan-

do de asa-delta, por que não?;

Huck dançando na boquinha

da garrafa, em cima de uma lata

velha com Angélica na direção;

nossa amada Maysa atravessando



uma ponte do passado que não

tem mais fim...

O que anda acontecendo na

produção de conteúdos para web

e celulares é assunto para uma

próxima visita ao Projac, contu-

do, é absolutamente inesquecível

assistir a um trecho do desfile de

uma escola de samba carioca no

Carnaval 2009 em 3D. Tentando

descrever por escrito, vai parecer

mentira, portanto, melhor esperar

para ver no ar.

Um dos magos mais "temidos"
do CPP da Rede Globo de

Televisão, o profissional que
trabalha, supercompenetrado,

nas fotos que ilustram esta
matéria, cedidas à revista About

pela CGCOM, permanecerá,
aqui, com identidade incógnita,

por motivos de segurança, os
quais, por segurança, também

não posso revelar. :-)

Enquanto isso, Fernando Bitten-

court, diretor da Central Globo de

Engenharia, vai se esbaldando, com

sua equipe, nos "camarins" que lhes

outorgam, ali mesmo no Projac, ar-

quitetar novas idéias e parametrizar

recursos que, finalmente, insiram

no menu das comunicações brasi-

leiras a TV interativa, a mobilidade

da TV digital, as adequações aos in-

finitos tamanhos de telas - das mi-

núsculas aos videowalls -, o aumen-

to da oferta dos canais em HDT em

associação proporcional à capaci-

dade de recepção da população, o

conteúdo 3D para além dos testes...

Uauuuu... É muito trabalho, não é?

Prêmio Nobel da Perseverança pra

todos eles, se existisse; como não

existe ainda, os nossos aplausos são

a recompensa emocional, afinal,

dinheiro não é tudo na vida, o que

significa que nem sempre é por fal-

ta de investimento que aquilo que

já poderia ter entrado em funcio-

namento ontem não entrou hoje

também. Para bons entendedores...

uma boa imagem, um bom som...
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