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O jogo de abertura da pró-
xima Copa do Mundo, entre as 
seleções da África do Sul e do 
México, será visto por alguns 
espectadores privilegiados em 
três dimensões. Não em Johan-
nesburgo, ao vivo, onde aconte-
cerá a partida, mas nos Estados 
Unidos, em domicílios equipados 
com televisores 3D. Marcada 
para 11 de junho, a partida inau-
gura as transmissões do ESPN 
3D, anunciado como o primeiro 
canal totalmente produzido com 
tecnologia de imagem em três 
dimensões no mundo. 

Também nos EUA, a Dis-
covery Communications, que 
produz os canais Discovery, 
associou-se à Sony e à Imax 
Corporation (de salas de cine-
ma) para desenvolver um canal 
em 3D a ser lançado no ano que 
vem. No Brasil, a Rede Globo 
tem parceria com a ESPN para a 
exibição de partidas do Mundial 
e já fez testes com transmissão 
em 3D durante o carnaval, no 
Rio de Janeiro. A emissora não 
confirmou a transmissão experi-

Laboratório de inovação da ESPN: berço de novas tecnologias em efeitos especiais
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3D, em breve também na sua TV
Programadoras já testam canais pagos com imagens em terceira dimensão
Eliane Pereira, de Orlando*

mental de jogos da Copa em 3D 
para o Brasil.

Para assistir aos novos canais, 
o público — que mal começou a 
trocar seus aparelhos comuns 
pelos de alta definição (ver 
matéria na página 36) — terá 
de comprar televisores capazes 
de reproduzir a imagem tridi-
mensional (que não dispensam 
o uso de óculos especiais, como 
no cinema). Esses equipamentos 
foram apresentados em janeiro, 
na Consumer Electronics, maior 
feira de eletroeletrônicos do 
mundo, realizada também nos 
EUA, e nem sequer chegaram às 
lojas. Mas a corrida pelas trans-
missões em 3D já começou.

O novo ESPN 3D vai exibir 
pelo menos 85 eventos esporti-
vos ao vivo no primeiro ano. Além 
do jogo de abertura da Copa do 
Mundo, serão transmitidas em 
3D outras 25 partidas, jogos da 
NBA (a liga norte-americana 
de basquete profissional), os  
X Games e torneios colegiais de 
basquete e futebol americano. O 
canal está em desenvolvimento 

dentro do Laboratório de Inova-
ção da empresa, inaugurado há 
apenas cinco meses.

A ESPN (que faz parte do 
grupo Disney) vai convidar vá-
rias empresas de tecnologia a 
utilizar o local para aprimorar o 
foco em televisão 3D. Além dos 
recursos do laboratório, a ESPN 
montou no local um centro de 
produção que pode ser usado 
para transmissão de competições 
realizadas no complexo para as 

múltiplas plataformas da empre-
sa. “O laboratório de inovação e 
o novo centro de produção dão à 
ESPN base para criar uma rede 
3D robusta”, diz Chuck Pagano, 
vice-presidente executivo de 
tecnologia da emissora.

O laboratório de inovação 
e o centro de produção foram 
estrategicamente instalados no 
ESPN Wide World of Sports, o 
mais novo parque do grupo Dis-
ney em Orlando. Diferentemente 

dos demais, entretanto, ele não é 
voltado para visitantes “avulsos”. 
Inaugurado em 25 de fevereiro, 
o local funciona como um centro 
para sediar competições e eventos 
esportivos, amadores e profissio-
nais — serão mais de 300 a cada 
ano. O parque conta com espaços 
para a prática de 60 modalidades 
esportivas, entre eles um campo 
de beisebol com capacidade para 
5,5 mil espectadores e um estádio 
com 11,5 mil lugares.

Parceria
Enquanto a ESPN vai focar 

sua expertise — ou seja, esportes 
—, o canal da Discovery deverá 
veicular diversos tipos de con-
teúdo, de documentários sobre 
história natural, ciência e tecno-
logia, explorações e engenharia 
a filmes e programas infantis. 
Pelo acordo firmado entre as três 
empresas, a Discovery entra com 
sua rede de emissoras, suporte 
técnico e conteúdo; a Sony cuida 
da parte de vendas publicitárias 
e patrocínio, além de negociar 
direitos de exibição de filmes, 
conteúdo musical e games 3D; 
e a Imax também vai licenciar 
direitos de exibição para TV de 
filmes e novas tecnologias 3D. O 
canal será inicialmente lançado 
nos EUA, mas a intenção das 
empresas é distribuí-lo também 
em outros mercados.

*A jornalista viajou a convite da ESPN
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