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● Cinema e TV resultam de ilu-
são de ótica. Com a sucessão de
imagens a 25 ou 30 quadros por
segundo, o cérebro funde as ima-
gens rápidas e dá sensação de
movimento. Algo mais complexo
ocorre com a tecnologia 3D, que
usa truque para enganar o cére-
bro: mostra ao olho esquerdo
uma imagem e ao direito outra. O
cérebro superpõe as duas para
produzir a sensação visual das
três dimensões. Para filmes de
cinema 3D mais recentes, óculos
de luz polarizada filtram as dife-
rentes imagens para cada olho.

Nas TVs 3D de tecnologia ativa,
os óculos têm baterias para acio-
nar as lentes que abrem e fe-
cham de forma sincronizada, pa-
ra que cada olho veja uma ima-
gem diferente. Na vida real, a sen-
sação de 3D exige que os olhos
façam 2 coisas: precisam mover-
se levemente para dentro ou pa-
ra fora, de modo que a projeção
da imagem esteja focalizada no
centro de ambas as retinas e de-
vem convergir e acomodar-se,
mudando o formato de cada len-
te para focalizar a imagem nas
retinas. Para Martin Banks, pro-
fessor de optometria da Universi-
dade de Berkeley, que pesquisa
efeitos da TV e do cinema 3D no
sistema visual, “sem a adequada
convergência, você acaba vendo
imagens duplas ou borradas”.
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‘Guerra’
vai definir
o padrão
da TV 3D
Fabricantes disputam a tecnologia que vai
dominar mercado da imagem tridimensional
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Há verdadeira guerra entre os
dois maiores fabricantes mun-
diais de televisores: a Sam-
sung e a LG Electronics, am-
bas coreanas e arquirrivais. A
disputa, que parece estar che-
gando ao fim, deverá determi-
nar o futuro do mercado mun-
dial de televisores 3D. O vence-
dor deverá ficar com a maior
fatia do mercado e sua tecnolo-
gia poderá ser adotada pela
maioria dos fabricantes.

Até aqui, o mercado de TV 3D
não decolou. Seus resultados em
2010 foram frustrantes para a in-
dústria. A expectativa era de que
fossem vendidos 30 milhões de
televisores 3D, ou 12% do total
de aparelhos comercializados
no mundo (248 milhões). Foram
vendidos, porém, apenas 3 mi-
lhões de aparelhos, um décimo
da estimativa.

A indústria, entretanto, revela
otimismo surpreendente e apos-
ta em explosão nas vendas em
2011: um crescimento de 1.000%
ante o ano anterior, expectativa
excessivamente ambiciosa.

O sonho dos fabricantes é re-
petir em âmbito doméstico o su-
cesso do cinema 3D, com os fil-
mes Avatar e Alice no País das
Maravilhas e que a produção de
aparelhos 3D alcance algo próxi-
mo a 30% da produção mundial
por volta de 2015. Em 2010 não
chegou sequer a 1,5%.

Para alcançar esse porcentual,
a TV 3D precisará vencer cinco
barreiras: 1) preço elevado; 2)

conteúdo escasso; 3) aversão de
muitas pessoas pelo uso de ócu-
los especais; 4) falta de opções
em 3D em TV aberta (broadcas-
ting) e por assinatura; 5) falta de
padronização da tecnologia de
óculos e de monitores.

1. Preços. Os consumidores
das classes A e B relutam em pa-
gar de US$ 1,5 mil a US$ 3 mil por
televisores de 42 a 55 polegadas.

2. Conteúdo. O mundo com-
praria mais televisores 3D se hou-
ve mais filmes, documentários e
programas da TV aberta nessa
tecnologia. Raros filmes de boa
qualidade, disponíveis em tecno-
logia Blu-Ray disc 3D, são caros.

A disponibilidade maior de
programas em 3D é de jogos para
garotos e adolescentes. Em Los
Angeles, há no máximo uma dú-
zia de filmes para TV 3D em Blu-
Ray à venda. Há poucos meses,
os primeiros discos de Avatar 3D
eram vendidos a US$ 100. Só ago-
ra os preços estão caindo abaixo
de US$ 70. Mesmo assim, não en-
tusiasmam a maioria dos consu-
midores, que prefere pagar de
US$ 25 a 40 por Blu-Ray discs 2D,
com bom conteúdo e excelente
imagem de alta definição (2D).

3. Óculos ativos. Um dos gran-
des problemas da popularização
da TV 3D está nos efeitos colate-
rais dos óculos ativos ultrassofis-
ticados, que usam baterias e mi-
croespelhos, adotados por al-
guns fabricantes, entre os quais
Samsung e Sony.

O problema é reconhecido pe-
los próprios manuais dos fabri-
cantes, cujas advertências são as-
sustadoras. Entre outros proble-

mas, lembram que usar esses
óculos por mais de duas horas
pode causar náuseas, tonturas,
câimbras e olhos ardente. Um
dos conselhos é não dirigir após
ver TV 3D por mais de uma hora.

4. Atraso. A TV ainda não des-
cobriu o mundo 3D. Raras são as
emissoras de TV aberta (ou por
assinatura) que oferecem pro-
gramas 3D em broadcasting ou
por cabo. No Brasil, a Rede TV é
uma dessas poucas que transmi-
te programas no canal 9.2 em 3D.

Amilcare Dallevo Jr., presiden-
te da Rede TV, proclama: “Fo-
mos a primeira emissora do mun-
do a transmitir regularmente em
3D”.Nos EUA, o número de emis-
soras com programação regular
em 3D chega a 20, num universo
de mais de 1.500. As redes de TV
por assinatura também ofere-
cem opções de programas regula-
res em 3D e começam a transmi-
tir grandes eventos esportivos.

5. Padronização. Enquanto o
cinema já adotou padrão consen-
sual liderado por Hollywood, a
indústria de TV ainda vive uma
guerra de tecnologias de 3D nos
monitores e nos óculos.

Óculos. Num horizonte de cin-
co a dez anos, não serão necessá-
rios óculos especiais para TV ou
cinema 3D, segundo previsão de
especialistas. Hoje, 99% dos tele-
visores 3D exigem óculos. A exce-
ção é a japonesa Toshiba, que
tem opção de TV 3D sem óculos.
Mas essa tecnologia ainda não al-
cançou maturidade, pois exige
posicionamento do espectador
em frente ao televisor. Qualquer
mudança de posição prejudica o
efeito tridimensional.

O mundo conta hoje com duas
tecnologias adotadas pela maio-
ria dos televisores 3D: a de ócu-
los ativos e a de passivos. Os ati-
vos são alimentados por baterias
e dotados de milhares de lentes
microscópicas que abrem e fe-
cham dezenas de vezes por se-
gundo, chamado de cintilação
ou flicking – espécie de pisca-pis-
ca para possibilitar a percepção
de imagens 3D. Os olhos rece-
bem alternadamente as imagens
que dão a sensação 3D.

Desenvolvida pela LG, a tecno-
logia dos óculos passivos é pare-
cida com a usada no cinema 3D.
Por isso, tem nome comercial de
TV Cinema 3D. A vantagem dos
óculos passivos é o fato de não
apresentarem o inconveniente
da cintilação da imagem.

Os primeiros televisores com
essa tecnologia serão lançados

em julho no Brasil. Daniel de Al-
meida, diretor de tecnologia da
LG Electronics Brasil, diz que “a
experiência de assistir TV 3D
com óculos passivos, sem bate-
ria e sem o uso das lentes é muito
diferente, pois é mais confortá-
vel: as imagens são muito mais
estáveis e permitem boa visão
em ângulos mais amplos”.

Confronto. Por iniciativa da LG
e sem a participação da Sam-
sung, foi promovido em 1º de ju-
nho em Los Angeles o confronto
das duas tecnologias, numa de-
monstração dos recursos de am-
bos os formatos. Diante de pla-
teia de cineastas e jornalistas, fo-
ram exibidos filmes e clippings
com os melhores televisores de

cada fabricante para serem vis-
tos com óculos ativos e passivos.
Visualmente, os resultados do
sistema TV Cinema 3D foram
convincentes: óculos passivos
são mais confortáveis e os efei-
tos colaterais bem menores.

O TV Cinema 3D traz a super-
posição de uma película que in-
troduz forma de atraso na amos-
tragem do filme, em inglês, Film
Patterned Retarder (FPR).

A película FPR tem função de
aprimorar a separação de ima-
gens para o olho direito e o es-
querdo. A seguir, são combina-
das com ajuda dos óculos 3D pas-
sivos (mesma tecnologia usada
nos cinemas), projetados espe-
cialmente para receber cada ima-
gem, criando experiência tridi-

mensional mais confortável.
Outra vantagem é a conversão

automática das imagens 2D em
3D – embora com qualidade pou-
co menor que as imagens origi-
nalmente geradas em 3D, mas
com boa sensação de profundi-
dade. Ao adquirir uma TV de 55
polegadas com essa tecnologia,
o comprador ganha quatro ócu-
los passivos sobressalentes, que
pesam apenas 16 gramas.

A apresentação da tecnologia
TV Cinema 3D e o confronto
com a tecnologia de óculos ati-
vos foram conduzidos em Los
Angeles por Humberto de Biase,
diretor de marketing da LG Elec-
tronics Brasil em evento realiza-
do paralelamente ao Festival do
Filme Brasileiro de Hollywood.

A demonstração ressaltou não
apenas a qualidade, mas a estabi-
lidade da imagem, em confronto
com a dos óculos ativos. Na opi-
nião da maioria da plateia, a nova
tecnologia praticamente elimi-
na efeitos colaterais da visão pro-
longada de TV 3D, não provocan-
do tonturas, ardor nos olhos ou
outro mal-estar. A partir de ago-
ra, a guerra tende a definir-se en-
tre um dos dois formatos patroci-
nados por Samsung e LG, segui-
das por outros fabricantes.

A americana Vizio, produtora
de TVs e de produtos eletrôni-
cos e os fabricantes chineses de
TVs aderiram à nova tecnologia.
Os executivos da LG estão desde
março tentando atrair a Sony –
empresa que compra os painéis
e monitores da Samsung.

Reação. A Samsung contra-ata-
ca com televisores estereoscópi-
cos e óculos ativados a bateria, e
acusa a LG de usar tecnologia ve-
lha, de 35 anos, que entrega ape-
nas metade do potencial de reso-
lução e da alta definição (1080
pixels) dos filmes de cinema.

De fato, a LG utiliza imagens
de 540 pixels em cada olho. A em-
presa alega que o cérebro soma
essas duas imagens de 540 pixels
para produzir uma imagem de
1080 pixels, com o mesmo pa-
drão de alta definição do Blu-
Ray disc.

Nessa guerra, a LG tem desa-
fiado a Samsung para demonstra-
ções públicas dos dois sistemas,
mas ela até agora não aceitou.

Diante de reclamações de
clientes, a Samsung diz que está
criando novos óculos, mais con-
fortáveis, dando ainda dois pa-
res grátis na compra de qualquer
modelo e cobrando apenas US$
50 por óculos extras.

Como os nossos
olhos veem três
dimensões

Acessório. Em até dez anos, óculos não serão necessários

Personalidades do meio artístico, 
moda, comportamento 
e tendências. 

Todo domingo
no Estadão.

Briga. Empresas
disputam melhor
tecnologia e
maior fatia do
mercado 3D
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