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● Mesmo tentando se esquivar
das perguntas mais específicas
sobre seus futuros filmes, James
Cameron confirmou o lançamen-
to da nova versão do Titanic, ago-
ra em 3D – até porque o naufrá-
gio do imenso transatlântico com-

pletará 100 anos no dia 15 de
abril de 2012. A Paramount, Fox
e Lightstorm Entertainment se
preparam um lançamento mun-
dial de impacto da obra, que po-
derá render mais do que a primei-
ra versão, em 2D. Não se trata de
refilmagem, mas de conversão
do filme original, de 2D para 3D,
que trabalha sobre a obra quadro
a quadro. Custo da conversão: de
US$ 10 milhões a US$ 15 mi-
lhões.

As disputas se tornam cada
dia mais interessantes nessa
área. O Titanic 3D será lançado
apenas algumas semanas após a
reedição, também em 3D, do fil-
me de George Lucas, Star Wars:
Episode I-The Phantom Menace, pre-
visto para fevereiro de 2012.

Diante dessa competição, os
produtos do Titanic 3D tentarão
antecipar o lançamento do filme
para o dia dos namorados (14 de
fevereiro na tradição americana).

N enhum outro evento no
mundo mostra com tanta
clareza as tendências tec-
nológicas, mercadológicas

e regulatórias da mídia eletrônica
quanto o NAB Show (promovido pe-
la Associação Americana de Radiodi-
fusores, cuja sigla é NAB, de National
Association of Broadcasters). Com a
participação de mais de 90 mil profis-
sionais de rádio, TV, cinema e multi-
mídia de mais de 150 países, o NAB
Show apresentou novidades impres-
sionantes, além do depoimento de ce-
lebridades como James Cameron e
Vince Pace – pioneiros e líderes do
cinema 3D – e mais de duas centenas
de especialistas que falaram sobre o
futuro da radiodifusão e do cinema.

Comecemos pelo futuro pela das
imagens de alta definição. Primeira
novidade: nossos televisores Full
HD, com imagens formadas por
1080x1920 pixels, já estão em proces-
so de obsolescência acelerada. É o
que prova a tecnologia 4K, criada ori-

ginalmente para atender às exigências
do cinema digital, e que agora se prepa-
ra para frequentar nossos lares.

Nessa linha, a Sony apresentou seu
novo monitor, com tecnologia de LED
orgânico ou OLED, imagens 3D e a reso-
lução 4K. E mais: a primeira câmera pa-
ra filmar com a qualidade 4K, com auxí-
lio de um sensor CMOS, que eleva a defi-
nição a 20,4 milhões de pixels (8.768 x
2.324), uma resolução oito vezes supe-
rior à da Full HD e que, segundo a Sony,
revela “o verdadeiro desempenho das
imagens 4K”.

Não há dúvida de que teremos nos
próximos anos imagens com altíssima
definição, com 8K, 16K ou 32K, tanto
para nossos home theaters quanto para
o cinema digital.

Outra grande tendência mostrada
neste NAB Show foi a do som surround
7.1, que agrega emoção e realismo como
nunca se havia conseguido no passado.
É provável que o surround 7.1 se torne a
tecnologia dominante e que a maioria
dos filmes 3D e Blu-ray discs 3D sejam

produzidos com esse formato daqui pa-
ra o futuro.

A televisão digital móvel (DTV) pas-
sou a despertar neste ano muito mais
atenção do que nos anteriores, até por-
que o sistema de TV digital norte-ameri-
cano (ATSC) só agora dispõe de recur-

sos para a recepção móvel de sinais de
TV. Os especialistas alertaram para a
possibilidade de o mundo dispor em
2014 ou 2015 de mais de 20 bilhões de
dispositivos móveis capazes de receber
imagens de TV. Os receptores serão ta-
blets (como o iPad e muitos outros),
smartphones, laptops, iPods e outros,
com telas cada dia mais avançadas capa-
zes de mostrar as melhores imagens de
TV.

TV na nuvem. Daí decorrem dois gran-

des desafios: banda larga e infraestrutu-
ra de armazenamento. Mas onde arma-
zenar o gigantesco conteúdo da TV nos
próximos anos? A conferência deste
ano discutiu pela primeira vez o uso da
nuvem e a emergência das tecnologias
de mobilidade.

Quem poderia imaginar há apenas
cinco anos, que um evento destes iria
discutir temas como “TV na nuvem” ou
“A busca de conteúdo na nuvem”? Foi o
que vimos neste NAB Show 2011, que
apresentou a nuvem como o grande re-
positório de armazenamento de conteú-
do para uma nova era de mobilidade,
porque ela estará “disponível a qual-
quer hora e em qualquer lugar do mun-
do”. A nuvem estará sempre associada a
uma das formas mais avançadas de
IPTV – ou seja, da televisão sobre proto-
colo IP – para distribuição online.

Programação. A maior preocupação
dos radiodifusores neste NAB Show foi
o desafio do conteúdo, tanto na TV aber-
ta, quanto na TV paga e nos novos for-
matos decorrentes da recepção móvel
de TV digital. Essa preocupação não se
concentrou apenas nos tipos de conteú-
dos de maior sucesso, mas no aprimora-
mento da qualidade dos programas em
geral.

Mas há aspectos de conteúdo e de pro-
gramação que preocupam os líderes da
radiodifusão nos Estados Unidos. Para
Gordon Smith, presidente da Associa-
ção Americana de Radiodifusores (a Na-
tional Association of Broadcasters ou
NAB), “temos que reaprender a contar
histórias, no rádio e na TV”. Por outras
palavras, explica ele, “os radiodifusores

precisam dar novo conteúdo huma-
no e falar à alma e ao coração de seus
ouvintes e telespectadores”.

Pela primeira vez, a telepresença,
uma tecnologia que parecia ter aplica-
ções exclusivas na área corporativa
ou de comunicações profissionais,
foi amplamente debatida por radiodi-
fusores e apresentada como excelen-
te ferramenta da produção de jorna-
lismo eletrônico e educacional. Co-
mo sucessora das formas analógicas
de videoconferência, a telepresença
utiliza a comunicação bidirecional
entre até quatro pontos, numa forma
de multiconferência, com vídeo de
alta definição e imagens em tamanho
real das pessoas.

No campo das tendências, a maior
surpresa deste NAB Show foi o Proje-
to Ultravioleta. Pelas regras do proje-
to, o usuário escolherá os dispositi-
vos por intermédio dos quais quer
ter acesso ao conteúdo, ou seja, os
televisores ou tablets em que deseja
ver programas de vídeo, ou os conso-
les nos quais pretende jogar seus ga-
mes preferidos, ou ainda outros dis-
positivos nos quais quer baixar con-
teúdos de DVDs, não importa onde
foram adquiridos ou que produtor os
fabricou.

O Projeto Ultravioleta foi concebi-
do pela Universidade do Sul da Cali-
fórnia, como projeto colaborativo,
com o apoio de 60 empresas e entida-
des de diferentes setores. Entre es-
sas empresas, estão estúdios de
Hollywood e gigantes da tecnologia,
como Microsoft, HP, Sony, Panaso-
nic e Samsung.
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Cinema 3D
está na
infância, diz
Cameron
Para diretor de ‘Avatar’, filme 3D deixará
de ser visto no futuro como algo especial

US$ 4,7 bi
é o total arrecadado pelos
filmes dirigidos por James
Cameron, que incluem
recordistas de público como
Titanic, vencedor de 11 Oscars,
de 1997, e Avatar, de 2009

Telepresença foi apresentada
como ferramenta de produção
de jornalismo eletrônico

Prepare-se para
o Titanic em
versão 3D

Domínio. Para James Cameron, está claro que ‘a simples utilização de efeitos 3D não salvará filmes e histórias ruins’
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“O cinema 3D é uma revolução
que vai mudar radicalmente a
indústria do cinema nas próxi-
mas décadas. Mas ainda está
na infância. Não devemos con-
siderar o filme em 3D como al-
go especial, assim como não
consideramos mais as cores
como algo especial no cinema.
Digo sempre que 3D é o modo
pelo qual vemos o mundo. A vi-
da é um show em 3D.”

Com essas palavras, James Ca-
meron, o famoso diretor de Ava-
tar, começou sua entrevista, acei-
tando minha provocação inicial,
ao lado de Vince Pace, seu com-
panheiro e pioneiro da tecnolo-
gia Fusion 3D para filmagem
com imagens tridimensionais.

“Outra coisa é o domínio das
novas técnicas de filmagem e de
produção”, continua o cineasta.
“Vivemos hoje uma situação
muito semelhante à dos anos
1930, diante dos desafios enfren-
tados pelos cineastas e produto-
res, com a passagem dos filmes
em preto e branco para os colori-

dos.”
A entrevista com os jornalis-

tas não durou mais do que meia
hora, pois ambos acabavam de
fazer a palestra principal (keyno-
te speech), na abertura do NAB
Show 2011, semana passada.

“É claro que tivemos muito
que aprender antes de chegar
aos efeitos de um filme como
Avatar”, justifica Cameron. As
primeiras dificuldades decor-
riam do tamanho das primeiras
câmeras estereoscópicas, muito
maiores do que as câmeras para
filmagem em 2D. Hoje, é claro,
os equipamentos são muito
mais leves e práticos.

“A aprendizagem da captação
de imagens 3D começou, na reali-
dade, por volta de 2001 e se esten-
deu por toda a década até o lança-
mento de Avatar em 2009. O que
nos atrapalha muitas vezes é a
tentativa de repetir em 3D as
mesmas técnicas de filmagem
do cinema 2D.”

James Cameron relembra que
a tecnologia 3D é o último salto
sensorial do cinema. “Primeiro
foram as imagens em preto e
branco, sem som. Depois veio o
cinema falado e sonoro. Depois
vieram as cores. Em seguida, a
tela panorâmica. Agora o 3D.”

A grande recomendação de Ca-
meron para a filmagem em 3D é
trabalhar com cameramen expe-
rientes e competentes em 2D,
confiar em seu talento, dando-
lhes todo apoio de técnicos e es-
pecialistas na tecnologia 3D.

Domínio. O que impressiona

em James Cameron é o seu do-
mínio da tecnologia. Antes de
ser diretor de cinema, ele reco-
nhece que já era um engenheiro
com sólida base de conhecimen-
tos técnicos.

A associação com Vince Pace,
presidente e CEO da empresa
Pace, agregou muito mais co-
nhecimento e domínios de to-
dos os efeitos visuais que lhe va-
leram a consagração em filmes
como Titanic, vencedor de 11 Os-
cars, em 1997.

Juntos, Cameron e Pace desen-
volveram a tecnologia mais ino-
vadora e avançada de filmagem
estereoscópica já criada, deno-
minada Fusion 3D, que detém a
maior experiência e melhores re-
sultados até aqui.

Com base nessa experiência,
os dois pioneiros anunciaram a
formação de uma nova empresa
destinada a promover a tecnolo-
gia 3D, para desenvolver a pro-
gramação de conteúdos cinema-
tográficos estereoscópicos.

A nova empresa se chamará
Cameron-Pace Group, que tam-
bém produzirá câmeras para fil-
magem 3D e estimular a produ-
ção de filmes, programas de TV
e coberturas de eventos esporti-
vos e grandes eventos), em
broadcasting (ao vivo, via TV
aberta).

Sucesso. Mais do que a glória,
James Cameron alcançou inegá-
vel sucesso econômico, pois
seus filmes faturaram a impres-

sionante receita de US$ 4,7 bi-
lhões.

Cameron, no entanto, reage à
pergunta daqueles que não consi-
deram a tecnologia 3D compatí-
vel com os padrões da arte cine-
matográfica. “Por que não seria
arte? Isso é preconceito puro e
simples”, argumenta. “Da mes-
ma forma que os críticos mais
conservadores só consideravam
os filmes em preto e branco dig-
nos de sua consideração e respei-
to, estamos diante daqueles que
não aceitam a tridimensionalida-
de. Vale lembrar que vivemos
num mundo colorido e tridimen-
sional. É claro que a simples utili-
zação de efeitos 3D não salvará
filmes e histórias ruins.”

James Cameron e Vince Pace
participaram até aqui da produ-
ção, individual ou coletiva, de fil-
mes que utilizam a técnica Fu-
sion 3D, que lhes permitiram a
captação das imagens mais im-
pactantes e da produção de lon-
gas-metragens como Avatar,
Tron: Legacy, Aliens of the Deep,
Ghosts of the Abyss, Expedition:
Bismarck e U2 3D.
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