
rimeiro de julho de 2009 é uma data inesquecível 

para cinéfilos porto-alegrenses: o filme A Era do Gelo 

3 marcou a volta do 3D nos cinemas, agora com tec

nologia digital. E é mais memorável ainda porque também 

havia comerciais em 3D: três vinhetas de 15 segundos da 

agência Paim. Produzidas pela Dr.Smith! Eram os primeiros 

comerciais 3 D do Brasil. 

Apesar da arrancada conjunta com a exibição de filmes, a pu

blicidade vai a passos mais lentos. Atualmente, já passam de 

300 salas de cinema 3D no País, porque a produção mundial 

de filmes em 3D se multiplica, e algumas produtoras segui

ram a trilha aberta pela Dr.Smith!, como a paulista Bossa Nova, 

que em março associou-se à uruguaia Skycklub para criar a 

Bossa Nova 3D, com a intenção de trabalhar em cinema e pu

blicidade. 

Nas salas gaúchas, são usados dois dos quatro sistemas de 

projeção, Dolby 3D, que são óculos com filtros de cor e tela 

branca; Real ID, com filtros polarizados e tela prateada. Outros 

dois sistemas são o XPan e o IMAX 3D, 

Para transmissão em TV, quatro tecnologias diferentes en

frentam-se: Alternância de quadros (óculos com transmissor); 

Anáglifo (filtros em vermelho e ciano); Polarização (filtros po-
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larizados, uso em cinema); Auto Estereoscopia (sem óculos). 

Esta última libertaria os telespectadores dos óculos, mas exige 

um posicionamento fixo frente à tela, um pequeno desloca

mento lateral já elimina o efeito. 

Para produzir o efeito de três dimensões são utilizadas duas 

câmeras colocadas em ângulos levemente diferentes, filman

do ao mesmo tempo. As imagens são projetadas em tempos 

diferentes e o olho humano compõe as duas imagens criando 

a ilusão tridimensional. Por isso, os custos são maiores. 

Rodrigo Guimarães, diretor da Dr. Smith conta que na anima

ção é mais fácil, "por causa dos softwares que podem transfor

mar animação 2D em 3D. Mas não é possível fazer isso com 

desenho" 

dado para não assustar o espectador. Um letreiro grande, por 

exemplo, pode dar a impressão que vai amassar a pessoa". 

Vale o mesmo para criativos, garante Nora Copstein:"É pre

ciso criar roteiros já pensando nessa sacada, não basta adap

tar um roteiro em 2D e pronto". Rodrigo concorda:"O 3D exi

ge uma nova postura de anunciantes, agências e veículos" o 

que talvez não aconteça tão rapidamente, já que a nossa TV 

permanece no processo de digitalização, que arrancou em 

2005 mas reduziu a velocidade. "Somente quando houver 

uma massa crítica em 3D os clientes vão se interessar por 

ela", acredita Rodrigo Guimarães. 

Quando a Paim decidiu fazer o anúncio em 3D, buscou parce

ria com a Dr. Smith, Lado B, e a australiana Digipix, que tinha o 

programa de finalização. Lairson Kunzer, sócio da Paim conta: 

"Pensamos em colocar o logo da Paim com coisas que pudes

sem sair da tela" recorda. 

De lá para cá, a parte de produção andou rápida. Já não se 

precisa enviar as imagens para finalizar na Austrália, uma ou

tra empresa, Hype, produz 3D para o S.C. Internacional, e tam

bém a paulista Casablanca está com 3D. 

Também andou bem o aprendizado em utilizar a nova tec

nologia. Juliano Rybarczyk, um dos sócios na Dr. Smith!, um 

especialista em games, composição de imagens e efeitos 

especiais, já chegou a algumas conclusões: "É preciso ter cui-

A espaçonave Júpiter 2 partiu da terra em 17 de outubro de 

1997 em busca de um planeta no sistema Alfa Centauro, se

melhante ao nosso. Nunca mandou notícias. A bordo, parti

ram o professor John Robinson, sua esposa Maureen e seus 

filhos Judy, Penny e Will, mais o major Don West. 

Só os felizes espectadores da série Perdidos no Espaço (1965-

1968) sabem que a missão foi sabotada por um agente de um 

governo inimigo dos Estados Unidos, o dr. Smith, mas a sabo

tagem ficou pela metade e o vilão está a bordo e a nave vaga 

pelo espaço. É mais atrapalhado que mau caráter, mais engra

çado que covarde, mais cult que odiado: o personagem mais 

interessante de todos. 

Em 1998, os publicitários e agências de propaganda de Porto 

Alegre começaram a receber réplicas de um robô que acom

panhava o passeio da família Robinson e de outros persona

gens da saga. E assim ficaram sabendo do lançamento da 

nova produtora de animação da cidade: a Dr. Smith! Todo 

mundo gostou da ideia de Rodrigo Guimarães que já trabalha

va com animação desde 1982 e, muito antes, fã de Perdidos no 

Espaço, aquele seriado divertido que brincava com o futuro. 

Fez cursos no Canadá, em 1983, num convênio da Embrafil-
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me que pretendia incentivar a animação no Brasil (mas a coisa 

parou no meio) em 87 comandou o Núcleo de Animação do 

RS, quando conheceu a sócia Nora Copstein. Talvez esse his

tórico explique a frase dele quando uma agência perguntou 

se era possível fazer um comercial 3D telescópico, como gosta 

de ressaltar: "Claro que podemos. Vamos fazer", Os outros só

cios, Alice Machado, Denise Dias e Juliano Rybarczyk ficaram 

se olhando. Rodrigo sorri: "3D não é uma novidade, é um tec

nologia que está voltando, e eu sabia por me informar sobre 

ela, lá dos anos 50. São duas câmeras filmando em ângulos 

diferentes". 

Somente quando 
houver uma massa 
crítica em 3D os 
clientes vão se 
interessar por ela 

Cinemas lotaram no final da década de 50 com espectadores 

usando óculos com lentes de duas cores para assistir a filmes 

em 3D, mas não houve um encanto tão grande do público 

que pagasse os custos. O sonho foi só retomado no final do 

século 20, e mesmo assim James Cameron diz que teve que 

esperar dez anos para fazer Avatar no final de 2009, mas antes 

dele, houve a Era do Gelo 3. 

Assim, quando Rodrigo respondeu que seria possível fazer 

um comercial em 3D, a tecnologia tinha avançado muito e 

foi preciso correr atrás da informação. E foi preciso paciência. 

"O pessoal do cinema nos ajudou muito, porque a gente fa-

zia um comercial e ia testar. Não dava certo, fazia ajustes e ia 

de novo" conta Alice Machado. Paim e Escala foram as agên

cias que encomendaram os primeiros comerciais. Os da Paim 

eram da própria agência e a Escala criou para Lojas Premium 

da rede Colombo. Todos em animação, de custo menor, por

que o efeito de três dimensões é obtido nos programas de 

computador. 

Naquele ano, a finalização era feita na Austrália, hoje a Dr. 

Smith! desenvolveu seu próprio softwae. Alice Machado, 

diretora geral e especialista em graphic-motion , garante: "A 

gente está preparada para qualquer demanda". Tem clientes 

em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná em al

guns estados do Nordeste. 
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Text Box
Fonte: AD Advertising, Porto Alegre, ano 14, n. 133, p. 12-14, 2011. 




