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A experiência de assistir TV não será mais a mesma quando a tecnologia 3D bater à porta das 
casas dos brasileiros. Até agora, mergulhar na história de um filme, sentindo os arrepios e 
passeando com as personagens pelas imagens que parecem “saltar” da tela, são impressões 
garantidas apenas nas salas dos cinemas. Contudo, neste Carnaval, os assinantes da NET no 
Rio de Janeiro que não puderam ir à Sapucaí para prestigiar a festa de perto – mas que já 
possuem televisores com a tecnologia 3D  tiveram a possibilidade de assistir, ao vivo e na 
comodidade de casa, a transmissão em 3D realizada pela Rede Globo, dos desfiles das escolas 
de samba. 
 
Em parceria com a Sony, a Globo disponibilizou, ainda, dez televisores com a tecnologia em 
circuito fechado no Sambódromo. “Estamos fazendo testes desde o Carnaval de 2009. A Copa 
do Mundo também será gerada em 3D. Estamos estudando com a Fifa como demonstrá-la no 
Brasil”, disse Fernando Bittencourt, diretor da Central Globo de Engenharia. 
 
De acordo com Marcio Carvalho, diretor de Produtos e Serviços da NET, a operadora pretende 
investir até o final de 2010 R$ 200 milhões em TV digital, alta definição e 3D. “Todos os 
decodificadores de alta definição da NET já estão aptos a receber os sinais em 3D”, afirmou 
Carvalho. 
 
Alguns especialistas disseram que, com o surgimento de várias outras mídias, a tecnologia 3D 
se tornou a possível salvação do meio televisivo. “Isto é uma ‘bobagem’. A audiência de TV 
aberta, apesar do surgimento de outras mídias, não se reduziu”, declarou Bittencourt. 
 
Diversos fabricantes, como LG, Sony, Panasonic e Semp Toshiba, também revelaram, durante 
a CES (Consumer Electronics Show), feira de eletrônicos que aconteceu em Las Vegas, em 
janeiro deste ano, que 2010 será o ano dos aparelhos 3D.  
 
A Panasonic, por exemplo, apresentou alguns de seus lançamentos 3D Full HD. Segundo 
Daniel Kawano, analista de Produto da Panasonic do Brasil, a empresa está fortemente 
envolvida com os lançamentos do formato. “Por tudo o que tem sido feito, a Panasonic está 
muito empenhada para que o formato seja rapidamente adotado pelos usuários comuns”, 
afirmou Kawano, acrescentando que os televisores 3D da empresa serão lançados ainda neste 
ano no País, sem custo definido. 
 
O analista de Produto da Panasonic do Brasil acredita que a consolidação da tecnologia 3D no 
País deve ser rápida. “As emissoras de TV estão se movimentado para captar e distribuir o 
sinal 3D”, ressaltou Kawano. 
 
PRODUÇÃO 
 
E como anda a produção de conteúdo para atender a demanda do 3D? No caso da Digital 21, 
por exemplo, Rodolfo Patrocínio, sócio-diretor da produtora, disse que a empresa está 
produzindo em 3D a série “O Astronauta”, personagem do cartunista Maurício de Sousa.  
 
Segundo o executivo, para o lançamento da  animação (que ainda não tem data definida para 
acontecer) uma grande marca do varejo  distribuirá os óculos para que os consumidores 
assistam em casa à produção. “Devemos encarar o 3D como uma mídia específica e não como 
uma novidade ou um avanço”, afirmou Patrocínio, que disse ainda que é difícil prever quando a 
tecnologia estará popularizada no País. “O Brasil enfrenta dificuldades para fazer da TV digital 
uma mídia de massa. Seria mais um investimento”. 
 
Segundo o consultor estereoscópico André Rosa (também sócio e diretor da Trator Filmes), até 
o momento, foram produzidos quatro comerciais em 3D no Brasil. O primeiro deles, em 2008, 
foi o filme “Go minimam go”, para a Lego, e produzido pela Vetor Zero. “Para as agências e 
anunciantes a realização de uma produção 3D ainda é um mistério. É preciso entender que 
somos independentes em relação ao exterior no que se refere à equipamentos e consultoria. O 



filme publicitário 3D deve ser visto como uma mídia adicional”, destacou Rosa, acrescentando 
que o investimento de um comercial com tecnologia 3D deve ter um custo adicional de cerca 
de 10%. 
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