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1. Impacto. A definição
das imagens do filme
Titanic em 3D passou
de 2 para 8 megapixels,

numa técnica denominada 4k.
Com isso, as projeções podem
ser feitas em telas muito maio-
res sem perda da qualidade.

2.Conteúdo. Mesmo
tendo como preocu-
pação central o desen-
volvimento da tecno-

logia, o tema do NAB Show
2012 será as mudanças no con-
teúdo que são oferecidos simul-
taneamente em diversas modali-
dades de dispositivos móveis e,
principalmente, pela internet,
na modalidade chamada IPTV

NOVA YORK

Uma semana após anunciar a
aquisição da rede social de com-
partilhamento de fotos Insta-
gram, o Facebook faz outra com-
pra. A rede social de Mark Zuc-
kerberg comprou o Tagtile, um
aplicativo lançado há um ano,

que permite ao usuário geren-
ciar seus pontos de programas
de fidelidade pelo celular.

O Tagtile tem sede em São
Francisco, na Califórnia, e foi
fundado por Abheek Anand e
Soham Mazumdar, que já traba-
lharam no Google e VMware.
“Estamos felizes em anunciar
que nos unimos ao Facebook,
que comprou a maioria de nos-
sas ações”, disse o Tagtile em
seu site. O valor da aquisição não
foi divulgado.

Além do serviço a pessoas físi-
cas, oferecido em aplicativos pa-
ra iPhone e Android, o Tagtile
também tem funcionalidades pa-
ra os varejistas. Ele permite que
uma empresa monitore o núme-
ro de visitas de usuários do apli-
cativo a sua loja e lhes ofereça
prêmios ou descontos.

Mobile. A compra do Tagtile é
mais um sinal da aposta do Face-
book em plataformas móveis, co-
mo smartphones e tablets. A
maior aquisição do Facebook,
feita na semana passada, foi jus-
tamente para reforçar sua atua-
ção em dispositivos móveis. O

Instagram tem 30 milhões de
usuários, que publicam diaria-
mente cerca de 5 milhões de fo-
tos na rede social.

O investimento bilionário na
aquisição de uma empresa foi
inédito para o Facebook e, segun-
do afirmou Zuckerberg na sema-
na passada, é um caso isolado. A
prática mais comum do Face-

book é comprar empresas nova-
tas, aproveitar os talentos e fe-
char os sites. Foi o que fez com a
FriendFeed, Hot Potato e Gowal-
la. A compra do Instagram e do
Tagtile ocorrem em um momen-
to em que o Facebook prepara
sua abertura de capital, um negó-
cio que pode movimentar até
US$ 10 bilhões. / AFP

Facebook compra mais uma empresa

PRESTE ATENÇÃOTV e cinema
passam por
revolução
com 3D
Tecnologia será a grande atração do NAB
Show 2012 que começa hoje em Las Vegas
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Mais do que em qualquer ano
anterior, a tecnologia de ima-
gens tridimensionais (3D) se-
rá a grande atração deste NAB
Show 2012, evento que será
aberto hoje em Las Vegas e
que atrai os maiores especia-
listas e mais de 80 mil profis-
sionais das áreas de rádio, tele-
visão, cinema e multimídia de
83 países.

Nesse cenário, ninguém esta-
rá mais sob os holofotes da fama
e do prestígio que o diretor de
cinema, James Cameron, que
participa de palestras, mesas-re-
dondas e entrevistas, para falar,
principalmente, dos principais
desafios técnicos da conversão
do filme Titanic de 2D para 3D,
realizada com apoio de 300 com-
putadores.

A definição das imagens foi ele-
vada de 2 para 8 megapixels, na

técnica denominada 4K. Com is-
so, as projeções poderão ser fei-
tas em telas muito maiores sem
perda de qualidade, inclusive no
caso de home theaters domésti-
cos, com os discos Blu-ray 3D de
super High Definition.

Lançada em 1997, a versão ori-
ginal em 2D do filme havia bati-
do todos os recordes de bilhete-
ria da história do cinema, com
um faturamento de quase US$
1,9 bilhão, até 2009, quando foi
superado por Avatar, filme 3D
do mesmo diretor, que alcan-
çou a impressionante arrecada-
ção de US$ 2,9 bilhões, e se tor-
nou, até aqui, o campeão mun-
dial. Alguns especialistas pre-
veem que o Titanic, em 3D, pos-
sa faturar ainda mais do que a
primeira versão em 2D, pois seu
relançamento, com todos os re-
cursos da tecnologia 3D, é bene-
ficiado ainda pela celebração do
centenário do naufrágio do fa-
moso transatlântico, ocorrido

no dia 15 de abril de 1912.

Novo paradigma. Ao ver a ver-
são 3D do Titanic, o que mais sur-
preende o público especializado
e altamente qualificado do pon-
to de vista tecnológico é a quali-
dade final da transformação das
imagens do filme de sua forma
original em 2D para a estereoscó-
pica ou tridimensional, em um
trabalho de computação que exi-
giu até a reprodução quadro a
quadro (ou frame by frame) do
longo filme.

Para os especialistas, o que
ocorre hoje é uma quebra de pa-
radigma em relação a tudo que
conhecíamos acerca do velho ci-
nema analógico, com filmes de
celuloide. Mais ainda: a tecnolo-
gia digital está revolucionando
não apenas o cinema, mas tam-
bém a televisão e as imagens de
todas as telas de dispositivos pes-
soais ou científicos.

No caso do Titanic 3D, um dos
resultados dos novos avanços da
tecnologia 3D é o impacto emo-
cional muito mais forte, em espe-
cial nas cenas do desastre, com a
invasão das águas no navio e da
cena final do naufrágio, em que o
Titanic se parte em dois.

Nas primeiras exibições e tes-
tes aqui em Las Vegas, a recepti-
vidade ao filme em 3D tem sido
incomum. Mesmo aqueles que
viram e gostaram do filme em 2D
referem-se à versão 3D como sen-
do um filme totalmente novo e
de impacto muito maior.

Desafio do conteúdo. O NAB
Show é o maior evento de multi-
mídia do mundo. Sua preocupa-
ção central é o desenvolvimento
da tecnologia, mas, mesmo com
todos os avanços da digitaliza-
ção da TV e do cinema 3D, ambas
as mídias têm hoje de enfrentar
o desafio do conteúdo, que é ofe-
recido simultaneamente em di-

versas modalidades de dispositi-
vos móveis – como o smartpho-
ne e os tablets – e, em especial,
pela internet, na modalidade cha-
mada IPTV (televisão sobre pro-
tocolo IP). É o fenômeno já deno-
minado Multiscreen Video Deli-
very (MVD) – ou seja, a distribui-
ção de vídeo em muitas telas (de,
cinema, televisores, laptops,
smartphones e tablets).

Por essa razão, o tema geral do
NAB Show 2012 é: “A grande mu-
dança no conteúdo”. Além da
atualização de todos os aspectos
profissionais relevantes, os pa-
lestrantes e especialistas se preo-
cupam também em compreen-
der os novos rumos do entreteni-
mento e da comunicação audio-
visual, não apenas da mudança
tecnológica, mas das novas ten-
dências e dos novos players (co-
mo as empresas de telecomuni-
cações). Surgem novas formas
de comércio móvel e, em espe-
cial, de publicidade móvel.

DIVULGAÇÃO

Apetite. Zuckerberg, do Facebook: estratégia de aquisições

Desafios técnicos. Conversão do filme ‘Titanic’ 2D para ‘Titanic’ 3D foi realizada com o apoio de 300 computadores

Uma semana depois de
pagar US$ 1 bilhão pelo
Instagram, Mark
Zuckerberg anuncia
compra da TagtileOfertas válidas até 22.4.2012
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DUQUE DE CAXIAS • NOVAIGUAÇU. As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e
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terão validade apenas em nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 unidades de cada produto ofertado
na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No Televendas,
exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima
de R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos
os tipos de mercadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação
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Notebook
Processador Core i3 de 2.1 GHz,
2 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 14", Windows 7 Basic
Cód. 220913

ou R$ 1.299,00 à vista

129,90
R$

sem juros
10X

Notebook RF511SD6
+ Office 2010 Student*
Processador Core i5 de 2.5 GHz,
6 GB de memória, HD de 1 TB,
tela de 15.6", Windows 7 Premium
Cód. 221290 e Cód. 670614

244,
90

R$

de: R$ 2.648,00
por: R$ 2.449,00 à vista

sem juros
10X

®

Na compra deste notebook
SAMSUNG RF511SD6

GRÁTIS UM MS OFFICE 2010
HOME STUDENT.

GRÁTIS

3
licenças

®

Notebook S425-BC31P1
+ Office 2010 Student*
Processador Core i3 de 2.2 GHz,
4 GB de memória, HD de 320 GB,
tela de 14", Windows 7 Basic
Cód. 221154 e Cód. 670614

Na compra deste notebook
LG S425-BC31P1

GRÁTIS UM MS OFFICE 2010
HOME STUDENT.

GRÁTIS

3
licenças

ou R$ 1.399,00 à vista

139,90
R$

sem juros
10X

ou R$ 2.249,00 à vista

224,90
R$

sem juros
10X

Uma solução para cada fase 
da sua empresa.
Mais do que atender bem, 
isso é entender bem o seu negócio.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B10.




