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3D dá os primeiros passos na TV por assinatura
Programadoras aguardam ampliação do parque de televisores para lançar canais

Parecia que ia demorar, mas o 3D já es-
tá nos planos dos canais pagos bra-

sileiros. A produção ainda é tímida, mas 
parece que todos estão desempenhando 
seu papel: a indústria com a fabricação de 
vários modelos de TV 3D; as programa-
doras, com suas primeiras experiências 
em exibir e transmitir conteúdo em ter-
ceira dimensão; e até os operadores, de 
olhos atentos para abrigar esse novo ti-
po de produto. A Net até já destinou es-
paço para exibição de produção em 3D, 
enquanto a programadora Globosat pre-
tende ter um canal em 3D, mas sem da-
ta definida, porque ainda não há conte-
údo suficiente. Para deslanchar mesmo, 
basta aumentar o número de aparelhos 
compatíveis com a tecnologia vendidos e 
a base de assinantes de TV interessados.

Enquanto isso, é um conteúdo aqui, 
outro acolá. A próxima novidade no Brasil 
será trazida pelo Telecine. Em 9 de agosto, 
o canal premium de filmes estreia para os 
assinantes dos pacotes HD Brasil Anima-
do, primeira animação nacional produzi-
da em 3D, com direção de Mariana Cal-
tabiano, coproduzida pelo Telecine Pro-
ductions. “Este filme, em 3D, será ofere-

cido pelo Telecine On Demand no Now 
[serviço da NET que possibilita ao clien-
te escolher o conteúdo que deseja assistir 
em seu televisor], na hora em que ele qui-
ser, com a mais alta qualidade de som e 
imagem”, adianta João Mesquita, diretor 
geral da rede Telecine.

Canal formatado em 3D só mesmo nos 
Estados Unidos. Em janeiro de 2011, foi 
anunciada a criação da joint venture 24/07 
3D Network, entre Discovery Comunica-
tions, Sony Corporation e IMAX Corpo-
ration, para o lançamento do 3net, canal 
com programação inteiramente em 3D. 

Atualmente disponível na DirecTV norte-
americana, o canal promete ter extenso 
acervo de conteúdo em 3D, até o final de 
2011, de gêneros que tenham apelo pa-
ra a visualização tridimensional, como 
história natural, documentários, ação e 
aventura, viagens, estilo de vida, concer-
tos, filmes. “Isso significa que a Discovery 
tem o conteúdo para oferecer ao mercado 
brasileiro quando este o quiser”, garante 
Fernando Medin, vice-presidente sênior 
e diretor geral da empresa no Brasil.

A pioneira na tecnologia 3D com con-
teúdo esportivo foi a ESPN norte-ameri-
cana. Entretanto, não há expectativas pa-
ra trazer esse canal para o Brasil, já que 
no momento a ESPN concentra seus es-
forços no HD. “Mas estamos atentos ao 
mercado de 3D”, diz Marcelo Pacheco, di-
retor comercial. Essa atenção inclui até 
mesmo a produção eventual de conteú-
do em 3D. “Estamos realizando parcerias 
com operadoras e cinemas e oferecendo 
conteúdo 3D que nosso público almeja.” 

Em maio último, por exemplo, a ESPN 
fechou acordo com a Net para a transmis-
são ao vivo em HD 3D da final da UEFA 
Champions League, entre Barcelona e 

Transmissão da final da Uefa Champions League em 3D em salas de cinema, realizada pela ESPN
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: TV por assinatura, São Paulo, p. 17, 8 ago. 2011.




