


Depois que os habitantes de Pan-
dora arrecadaram mais de US$ 
2 bilhões em bilheteria e con-
quistaram a Terra, a sigla 3D 
virou habitué de noticiários, ro-

das de bate-papo, momentos de lazer, points 
de entretenimento. Neste ano, os primeiros 
televisores tridimensionais chegaram ao 
mercado brasileiro lançando a questão: a 
sala de estar do consumidor está preparada 
para essa nova era? 

Segundo a indústria do entretenimento, 
que assimilou rapidamente a tecnologia 
queridinha do momento, a resposta é "sim". 
0 fenômeno Avatar, de James Cameron, a 
maior bilheteria da história do cinema, terá 
continuação. E os gigantes estúdios norte-
americanos seguem investindo milhões de 
dólares em grandes produções realizadas 
em três dimensões, como a animação com-
putadorizada Toy Story 3, ou filmadas em 
2D, com acréscimo de acabamentos em 3D 
na sequência - caso de Alice no País das Ma-
ravilhas, de Tim Burton, que registrou filas, 
de espera por ingresso, superiores a duas 
semanas nas salas IMAX 3D de São Paulo. 

Passado o buzz nos cinemas, os estúdios 
abastecem o mercado de "home entertain-
ment" com seus novos títulos lançados em 
blu-ray 3D - itens sofisticados de consumo 
para o conforto do lar. E até o cinema-arte, 
ou de autor, decidiu surfar na onda tridi-
mensional: Martin Scorsese, talvez o mais 

cultuado cineasta americano vivo, vai ro-
dar em 3D seu próximo longa, A Invenção 
de Hugo Cabret, com o galã britânico Jude 
Law como protagonista. 

Nas casas dos EUA, a tecnologia este-
reoscópica finca os pés com iniciativas de 
emissoras como a ESPN, que 
lançou seu canal de progra-
mação 3D durante a Copa do 
Mundo da África do Sul. Em 
parceria com a Panasonic, a 
DirecTV anunciou em julho 
o lançamento de três canais 
com transmissão 3D e qua-
lidade HD, que funcionarão 
em qualquer TV 3D e terão 
filmes, documentários 
e eventos esporti-

vos na grade. Segundo estimativas das duas 
empresas, as TVs 3D nos lares americanos 
serão mais de dois milhões no final do ano. 
Estudos já mostraram que, até o fim de 
2010, entre um e quatro milhões de TVs 3D 
estarão espalhadas pelos EUA. 

No Brasil, a TV Globo faz testes de cap-
tação de imagens em três dimensões, 

e publicações como a revista Play-
boy estudam lançar edições com 
os principais ensaios fotográficos 
do mês inteiramente em 3D - por 
exemplo, com uma das musas da 
Copa de 2010, a modelo paraguaia 
Larissa Biquelme. O "boom" do 3D 

versão 2.0, entretanto, ainda repercu-
te com timidez na publicidade. 

"No cinema, o 3D já está pe-
gando, mas até chegar às ca-

sas dos consumidores de 
massa vai levar tempo", 

diz Guilherme Jaha-
ra, diretor de cria-
ção da DM9DDB. 
"Para produzir co-
merciais em 3D, 
algumas produ-
toras já correm 
atrás de equi-



pamentos - mas é um custo à parte. Poucas 
pessoas têm acesso à TV 3D, todo mundo 
está mirando longe, a Copa de 2014. Por en-
quanto, a abrangência é muito pouca." 

De qualquer jeito, a comunicação tridi-
mensional, para os anunciantes com, di-
gamos, bala na agulha, traz mais lucro que 
prejuízo, ele analisa. "O 3D encarece em 
mais ou menos 20% uma ação, mas o im-
pacto é 100% maior. As pessoas têm curio-
sidade nessa experiência, ninguém passa 
batido pelo seu anúncio. A grande diferença 
agora é a captação em três dimensões nos 
filmes, e logo isso começa a chegar à TV." 

Em julho, a agência colocou no ar uma 
campanha para Honda Motos com filme 
construído com técnicas de animação em 
três dimensões, em versões de 30 e 60 se-
gundos. O corpo de um motociclista, im-
pulsionado por uma motocicleta da marca, 
chegou, na versão mais longa, aos canais fe-
chados, salas de cinema e internet. Na cur-
ta, foi veiculada em TV aberta e a cabo. 

O projeto de filmagens hoje traz um filme 
para ser rodado convencionalmente, com 
um adendo: se o cliente tiver orçamento, 
ele pode ser captado também em três di-
mensões, conta Jahara. "O 3D agrega valor 
à marca, chama a atenção. É mais relações 
públicas do que atingir a massa. É gerar ba-
rulho, construção de marca. Mas não há ve-
ículos para fazer uma campanha 100% 3D 
atualmente." 

TELONAS COMANDARAM AS 

DUAS ONDAS DO 3D 

A esperada migração para a TV 3D será me-
nos complexa do que a mudança da TV ana-
lógica para a digital, tecnicamente. A proje-
ção tridimensional foi descoberta no século 
18 e teve sua primeira onda no século 20: nos 
anos 50, foi adotada pelo cinema, para com-
petir com a televisão, que começava a rou-
bar a cena. Na segunda metade dos anos 00, 

Para João Batista Ciaco, diretor de publicida-
de e marketing de relacionamento da Fiat, a 
publicidade hoje precisa ser menos invasiva e 
mais ligada ao entretenimento, à diversão. "E 
o 3D é exatamente isso: comunicação de uma 
forma divertida. E é lúdico, você aproxima o 
espectador do que está sendo mostrado", diz. 

Para o lançamento do Novo Uno, a Fiat pro-
duziu um filme totalmente feito no.computa-
dor, com construção gráfica em três dimen-
sões. Em seguida, decodificou o mesmo filme 
para salas 3D de cinema, e ele foi veiculado 
em salas de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. 

"A reação do público é positiva, o pessoal 

gosta de interagir. As tecnologias novas cha-
mam mais a atenção, e o 3D está muito em 
evidência por causa do cinema", continua Cia-
co, sublinhando que a mídia digital aumenta 
a proximidade. "Na Fiat, usamos 3D na inter-
net, no cinema, modelagem 3D no filme. Com 
o 3D você se sente próximo e ele permite mais 
interação que o 2D. Tudo isso tem a ver com 
o Novo Uno, um carro que está próximo do 
consumidor, exemplo de contemporaneidade, 
que traz o valor do design e da novidade." 

Ele faz ressalvas quanto ao uso indiscrimi-
nado do 3D na propaganda: "Depende do tipo 
de interação e da experiência que você busca." 
E ainda vê o cinema como porto mais seguro 
para as marcas do que a TV. "No Brasil, a onda 
3D na TV vai demorar um pouco para chegar, 
e ela vai depender de produção e acessibilida-
de. A substituição das TVs de plasma e LCD 
não será tão rápida. A TV 3D não vai ser uma 
TV de massa rapidamente." 



escorada na tecnologia digital, o cinema re-
descobriu o 3D. O Brasil, que tinha menos de 
dez salas de cinema 3D em 2006, hoje reúne 
mais de cem delas. 

No cinema, a tecnologia já está bem madu-
ra, com salas 3D em todas as capitais, che-
gando agora ao interior, mas o caminho para 
a TV 3D ainda é muito longo no País, observa 
Luciano de Almeida, diretor de planejamen-
to da AG2. 

"Você precisa gerar muito conteúdo, e pre-
cisa comprar o aparelho: uma coisa depende 
da outra. Hoje, preciso comprar um blu-ray 
3D, além da TV 3D, para ter acesso ao con-
teúdo 3D em casa. Ainda não há opções de 
canais. Vai ser um produto de nicho. Perto da 
Copa de 2014 vai haver uma adesão, mas ain-
da tem chão", diz ele, lembrando que a TV 3D 
não traz uma experiência tão perfeita como 
a do cinema. "Ela ainda apresenta falhas, e 
existe a barreira de usar os óculos em casa. 
Pesquisa mostrou que seis milhões de britâ-
nicos não conseguem ver nem TV 3D nem 
cinema 3D, devido a particularidades do glo-
bo ocular. Imagina no Brasil, um país bem 
mais populoso." 

Para as marcas, o importante é que o 3D 
traz mais atratividade, Almeida reforça. "É 
uma experiência enriquecedora, e o inte-

resse pelo 3D é grande. Mas não dá para 
fazer só por fazer, porque publicidade ruim 
existe também em três dimensões. No im-
presso, ficar encartando óculos é meio pas-
sado; os óculos mais modernos são polari-
zados, têm bateria." 

Para Embraer, a AG2 desenvolve aeronaves 
tridimensionais, como apoio à sua venda. Isso 
permite, por exemplo, que o cliente faça um 
walkthrough dentro do avião. Com o 3D em 
breve chegando ao laptop, será possível exibir 
dados da Embraer em três dimensões para 
um cliente - basta que ele coloque os óculos e 
olhe para a tela do computador. 

"Desenvolver material em 3D é simples, fa-
zemos isso há muito tempo, para o Bradesco 
também. O que faltava era a mídia para dar 
saída nisso. Para grandes montadoras, o 3D é 
um bom recurso. Estamos discutindo com a 
GM o que fazer em 3D para o Salão do Auto-
móvel deste ano", conta Almeida, que receita 
uma equação simples para a eficácia do uso 
do recurso no marketing: "O 3D encarece um 
pouco a produção, mas traz impacto e resul-
tados muito maiores." 

PARA ELES E ELAS: 

DE AUTOMÓVEIS À DECORAÇÃO 

"Não dá para usar 3D em qualquer projeto. 

Encarece demais", concorda Henrique Vieira, 
diretor geral da BG Interativa. "Mas o 3D deve 
ser cada vez mais usado na comunicação, 
porque provoca um tipo de reação totalmente 
diferente de enxergar coisas no plano: ver em 
volume mexe com percepções e sensações 
muito mais ricas", compara. 

Em todos os automóveis que a agência fez 
para Honda nos últimos anos, foi usado algum 
tipo de efeito 3D, junto de outros recursos. No 
lançamento do Honda City, o 3D ganhou o re-
forço da realidade aumentada. Entrando no 
site, o usuário visualizava o carro em três di-
mensões, por meio de interação com o código 
impresso, e podia girá-lo. 

"Foi uma das áreas mais acessadas do site, 
porque o 3D provoca um tipo de reação nas 
pessoas que é novidade para elas. Nós entre-
gamos o controle daquele carro virtual para o 
usuário", lembra Vieira. "Com uma câmera, o 
rosto dele aparece ao lado do carro em 3D, ele 
pode criar um filminho, pode mandar fotos 
para a galera. Em automóveis, se você quer 
que o usuário dirija, não consegue fazê-lo em 
um filme." 

Os efeitos em 3D têm sido mais direciona-
dos ao público masculino, mas não se trata de 
uma tecnologia voltada apenas para esse seg-
mento, ele diz - a agência já usou recursos tri-
dimensionais em um simulador de ambientes 
para Casa.com, site do Grupo Abril. A ideia 
era que o usuário criasse uma cozinha, mo-
dificasse uma sala, brincasse de decoração, 
com o tempero extra dos efeitos com volume. 

"Não significa investir em certo segmen-
to, mas sim, cada vez mais, nessa percepção 
de que a propaganda precisa fazer o usuário 
interagir - e não só no plano. É oferecer a 
ele a sensação de participar daquilo", defen-
de Vieira, que vê o 3D como uma poderosa 
porta de entrada para a imersão do usuário, 
na comunicação interativa. "Você busca in-
formação na web; quando a recebe em con-
junto com experimentação e degustação é 
muito bacana." 

Marcas que procuram algum tipo de di-
ferenciação estão investindo na tecnologia 
ou começando a fazer estudos. "O 3D fun-
ciona muito bem para chamar a atenção, 
na apresentação de produtos, em filmes de 
ação ou infantis. Você pode criar uma série 
ou minissérie, que o espectador vê usando 
óculos", ilustra. 



Os pontos negativos? Produções em TV 
e cinema 3D exigem muito mais orçamen-
to. "Ainda é um recurso caro, não há uma 
oferta grande. Uma coisa é o programador 
de Flash, outra é o programador de 3D, que 
pode até ser o mesmo, mas vai cobrar mais 
caro pelo segundo tipo de trabalho. Não há 
volume, toda a comunicação não vai sair do 
plano e ir para o tridimensional. É tecnologia 
para atingir nichos pequenos, não a massa." 

ESTÍMULO PARA A INTERATIVIDADE 

Em junho, a Sherwin-Williams colocou 
no ar o novo site de sua Divisão Colorgin, 
com infográficos virtuais e movimentos 
tridimensionais em todas as telas de desta-
que. O objetivo era revitalizar a marca na 
internet, oferecer informações em formato 
interativo e sofisticar a visualização dos 
produtos e aplicações. 

"As telas 3D do site estimulam as pessoas 
a entrar e interagir. O 3D não aumentou os 
nossos custos, e conseguimos uma boa re-
percussão", diz Patrícia Fecci, gerente de 
produtos da empresa. 

A ideia era que os efeitos 3D gerassem uma 
"viagem" por cenários importantes para os 
públicos-alvo da marca, como "área de la-
zer", "casa e decoração", "arte e garagem" 
e "indústria". "Quem está mais atualizado 
consegue atrair um público maior. O 3D é 
um recurso que está na boca do consumi-
dor, e ele torna as suas ações mais 'reais'. E 
interatividade é o que todos buscam hoje, na 
propaganda", continua ela. 

Naná Bittencourt, produtora executiva 
da Ogilvy Brasil e ex-presidente do Comitê 
de Produção da Associação Brasileira dos 
Anunciantes (ABA), conta que tem recebido 
muitos pedidos de consultoria de clientes 
sobre 3D. "Consulta tem muita. Mas pou-
cas vão adiante", diz. "Houve um deslum-
bramento com o comercial em 3D para ci-
nema, e o cinema é um ambiente favorável 
para esse tipo de ação. Você já está lá, com 
os óculos, e esses óculos não são coisas que 
você tem na bolsa - ainda." 

Nos anos 50, o cinema norte-americano 
abraçou o 3D anáglifo, que hoje virou popu-
larmente "o 3D antigo", com a sensação de 
visualização de três dimensões por meio de 
óculos coloridos, com lentes azuis e verme-
lhas. Em 2005, surgiu o novo 3D: os grandes 

estúdios dos EUA, como Universal e Sony, 
que se juntaram para unificar a tecnologia, 
criando um só padrão. Isso provocou a digi-
talização das salas de cinema e das grandes 
produções hollywoodianas. 

O pulo do gato veio em 2009, com o fenô-
meno Avatar, do diretor de Titanic, James 
Cameron. "O filme fascinou todo mundo, 
porque juntou dois fatores: uma tecnolo-
gia maravilhosa e totalmente adequada à 
história. Foi quando os grandes clientes 
começaram a nos procurar e a dizer: 'Eu 
quero fazer isso também, produzir para 
3D'", lembra Naná. 

Para a produtora de audiovisual, o mais 
legal para as marcas hoje é o 3D no cine-
ma. "Nas salas 3D da Rede Cinemark, por 
exemplo, você vê anunciantes menores, 
que não têm verba para TV, fazendo ações 
específicas para o público dos shoppings 
específicos onde ficam as salas. O custo 
extra depende do tamanho da produção, de 
quantos efeitos você usará. Começando a 
entrar mídias que já estão adequadas para 
cinema, que já trabalharam com cinema. 
Estas largaram na frente." 

Outro caminho seguro são os eventos com 
projeção de 3D, considerados "impactantes". 
O porém: não existe no Brasil equipamento 

de projeção móvel, cujo preço é bem salgado. 
Com equipamento pequeno, projeta-se bem 
para, no máximo, 90 pessoas - ou leva-se o 
evento para uma sala de cinema 3D. 

Casar uma produção para cinema junto 
com um evento é forma eficaz de conseguir 
impacto e buzz, diz Naná, que não aconselha 
converter um comerciai já pronto para 3D: 
"A captação precisa ser diferente, com equi-
pamento específico. E você precisa de um 
estereoscopista, ou um consultor de 3D. São 
profissionais raros no mercado brasileiro." 

NOS EUA, INÍCIO DE AÇÕES OUSADAS 

Por enquanto, o 3D para internet e mídia 
impressa usa a tecnologia anáglifa, antiga, 
dos óculos azuis e vermelhos. Que, segundo 
Naná, não lê bem a cor vermelha. "Vou usar 
o exemplo de um cliente meu: para Burger 
Ring, essa tecnologia não lê bem nem o pró-
prio logo do cliente." 

Quando se vai de websites e revistas para a 
TV 3D, as falhas migram junto. Óculos anti-
gos não fornecem boa experiência do conteú-
do das TVs avançadas. "Acontece que a TV di-
gital não seguiu o mesmo padrão do cinema 
digital: cada fabricante tem um padrão dife-
rente de óculos, por exemplo. Isso torna o cus-
to de produção muito caro para uma mídia 



que ainda não existe como relevante, porque 
a TV 3D tem um público minúsculo", analisa 
a produtora. "O grande futuro vai ser nós ter-
mos alguns canais em 3D, com programação 
com filmes como Avatare Alice, feitos em 3D, 
e anunciantes que já têm comerciais em cine-
ma 3D poderão colocá-los nesses canais." 

No ano passado, a Ogilvy produziu um site 
para Hellmann's 100% tridimensional. Era 
uma ação específica da marca, com ação ca-
sada: distribuição de óculos azuis e verme-
lhos em revistas de culinária e um anúncio 
que chamava para o site. 

"Usamos a tecnologia anáglifa, porque não 
dá para você fazer uma ação funcional com os 
óculos novos, polarizados: fica caríssimo dis-
tribuí-los para milhares de pessoas", explica 
Naná, que recomenda cuidado com as expec-
tativas criadas quando se tenta transformar 
algo em 3D. "Quando você compara com as 
verbas astronômicas dos longas-metragens, 
não dá. Precisa dizer ao cliente que não vai 
ficar como Avatar:" 

Nos EUA, marcas e veículos começam a 
adotar o 3D de forma mais ousada. Neste ano, 
o portal de vídeos Break Media lançou um ca-
nal exclusivamente 3D, que já conta com we-
bsérie patrocinada pela Alienware, braço da 
Dell que mira o crescente e exigente público 
de hardcore gamers, um segmento cada vez 
mais interessado em games de última linha 
no computador. Webséries focadas em espor-
tes radicais serão produzidas pelo próprio 
portal. O canal também vai ser um agregador 
de conteúdo online 3D. 

Executivos do portal esperam atingir uma 
audiência de early adopters, sobretudo ho-
mens jovens, de até 35 anos. À imprensa ame-
ricana, o CEO da empresa, Keith Richman, 
afirmou que "o 3D é difícil e caro de fazer, 
mas percebemos que muitos anunciantes já 
querem espalhar os óculos 3D por aí". 

Já o MSNBC.com começou a oferecer 
novos formatos de anúncios em sua ho-
mepage, incluindo o 3D. Grandes marcas, 
como a Best Buy, capricharam em ações no 

impresso, através da interação de código 
com a webcam. A rede de TV ABC também 
adotou os códigos em anúncios impressos 
para promover a série FlashForward, que 
se transformam em anúncio 3D com fotos e 
vídeos da atração. A rede comemorou os dez 
minutos de experiência com os vídeos que 
a ação proporcionou: "No mundo normal, 
você nunca passa todo esse tempo com um 
anúncio impresso." 

Em parceria com a Visa, a CBS Outdoor 
também atacou em três dimensões, com a dis-
tribuição de óculos e veiculação de propagan-
da 3D no trâdicional telão de alta definição 2D 
da Grand Central Station, um dos pontos mais 
movimentados de Nova York (EUA). Segundo 
a CBS, trata-se do local perfeito para se testar 
novas técnicas de publicidade. A esquina do 
mundo, ao menos por algumas horas, viu a 
vida passar em três dimensões. 

"Nosso slogan é 'See what you mean' (En-
xergue o que você quer dizer), e ele é tradu-
zido na tecnologia que fornecemos e que vem 

Text Box
Anúncio



sendo aplicada em produtos e serviços", diz 
o francês Mehdi Tayoubi, diretor de estraté-
gias interativas e marketing experimental 
da Dassault Systèmes, líder mundial em 3D. 
A empresa abastece clientes como a BMW, a 
Universidade Harvard (EUA) e o Museu de 
Belas Artes de Boston (EUA). 

"De carros eco-friendly a um currículo tri-
dimensional para estudantes de arqueologia 
de Harvard, uma experiência em 3D permi-
te que os usuários vejam e sintam o que está 
sendo mostrado ou vendido num nível visce-
ral. Imagine reviver um funeral do Egito an-
tigo que aconteceu milhares de anos atrás", 

ilustra Tayoubi, para quem a experiência em 
3D vai revolucionar o modo como o usuários 
lidam com educação e pesquisa e os consu-
midores, com produtos. 

A parceria da empresa com o Museu de 
Belas Artes de Boston rendeu o projeto Ar-
quivos de Giza, que reúne e compartilha in-
formações arqueológicas sobre as pirâmi-
des no planalto de Giza, no Egito, no maior 
banco de dados e site sobre o tema já feito. 
A página traz visualizações e simulações 
em 3D (http://www.mfa.org/Giza). A idéia 
é atingir tanto o público geral como estudio-
sos da área. 

No desenvolvimento de uma nova ação de 
marketing para Nestlé - "a caixa de cereais 
do futuro" -, a Dessault Systèmes pesquisou 
interesses e gostos das crianças. "Percebe-
mos como brinquedos de plástico têm pouco 
apelo para a geração Wii, Nintendo e iPho-
ne, agora iPad, que esperava algo na linha 
do universo de um game digital. Então, nós 
criamos um console, que podia detectar mo-
vimentos e oferecer uma experiência de rea-
lidade aumentada em três dimensões", conta 

o diretor. Segurando a caixa de cereais em 
frente a uma webcam, o usuário podia inte-
ragir com um game online tridimensional 
em seu computador (ver vídeo http://www. 
youtube.com/watch?v=TzCMAgVrPFc). 

Outro uso popular do 3D, para objetivos de 
realidade aumentada, é o consumidor que 
deseja comprar um novo sofá, mas que gos-
taria de vê-lo no layout de sua sala antes de 
efetuar a compra. Tayoubi detalha: "Então, 
ele tira uma foto de. sua sala com seu iPho-
ne, entra em nosso site (www.3dvia.com) e 
baixa um modelo 3D do sofá. Se a empresa 
correspondente não forneceu esse modelo, 
é possível usar nosso software e gerá-lo. Co-
piando este modelo tridimensional na foto, o 
usuário estará pronto para começar a movi-
mentação virtual dos móveis de sua sala." 

Para ele, "o 3D é o esperanto do mundo 
digital", pois pode superar barreiras cultu-
rais, cognitivas e de idiomas, já que se trata 
de um formato compreensível para qualquer 
um, a despeito de suas origens e background. 
"Queremos produzir um mundo de intera-
ção baseado em três dimensões, em que o 
usuário comande. O nosso trabalho, como 
profissionais de marketing, é motivá-lo a 
compartilhar o site ou o botão 'Play' como se 
estivesse em uma rede social." 

http://www.mfa.org/Giza
http://www
http://www.3dvia.com
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