
%HermesFileInfo:B-16:20120417:

B16 Negócios TERÇA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Ethevaldo Siqueira
ENVIADO ESPECIAL / LAS VEGAS

Alta definição, cores brilhan-
tes, imagens tridimensionais,
efeitos especiais, tudo que há
de mais avançado na televi-
são, no cinema, nos Blu-Ray
discs e na computação gráfica
é resultado do uso intensivo e
crescente de tecnologias digi-
tais, cujas ferramentas de soft-
ware revolucionam não ape-
nas a produção audiovisual,
mas também estimulam a cria-
tividade de artistas e profissio-
nais, em especial na área de
pós-acabamento.

Esse foi o tema de um dos semi-
nários mais concorridos deste
NAB Show, o evento mundial de
rádio, TV, cinema e multimídia.
Com mais de 500 profissionais
ávidos de informação, o seminá-
rio se propôs a mostrar “Como a
criatividade e a tecnologia se fun-
dem para influenciar a narrativa
de histórias e dos filmes”. Partici-
param dos debates figuras tão
importantes e conhecidas como
Steve Wozniak, cofundador da
Apple e atual cientista chefe da

Fusion-io; Vincent Brisebois, di-
retor da mesma empresa; Steve
Forde, diretor da Adobe; e Ro-
bert Legato, supervisor de efei-
tos visuais, ganhador de dois Os-
car, um deles pelos efeitos vi-
suais do filme A Invenção de Hugo
Cabret e outro do filme Titanic.

O seminário comprovou o po-
der extraordinário das ferramen-
tas e tecnologias digitais na ele-
vação da qualidade da imagem e
das produções audiovisuais. Pa-
ra Steve Wozniak, “essa é a gran-
de transformação ocorrida nos
últimos 15 anos tanto com a utili-
zação de computadores quanto
de aplicativos cada vez mais po-
derosos e sofisticados”.

Dupla famosa. Quando o talen-
to de um diretor de cinema se
associa a um gênio da tecnolo-
gia, o resultado tem tudo para
ser incomum. Esse é exatamen-
te o caso da parceria entre James
Cameron – o diretor famoso de
Avatar e Titanic, os dois maio-
res sucessos de bilheteria da his-
tória do cinema – e Vince Pace, o
especialista que desenvolve os
mais avançados recursos tecno-
lógicos para o cinema em 3D e
efeitos especiais. Por isso, eles
trabalham juntos há mais de 20
anos e de seu trabalho conjunto
nasceram filmes como Titanic e
Avatar.

Cameron e Pace acabam de
fundar a Cameron-Pace Group,
empresa conhecida pela sigla
CPG, que é uma das líderes da

tecnologia 3D, não apenas no ci-
nema e na TV, mas em pratica-
mente todos os canais e mídias.

Em conversa informal com os
jornalistas, James Cameron e
Vince Pace contaram como foi
difícil converter o filme Titanic
de sua versão original, em 2D, pa-
ra a atual, em 3D.

A nova proposta da empresa

de Cameron é filmar de uma só
vez em 3D e 2D, técnica a que ele
dá o nome de Cinema 5D. Os ho-
mens de marketing somaram as
duas versões (3D mais 2D) para
criar e explicar a marca comer-
cial 5D. A empresa CPG já paten-
teou e está fabricando câmeras
que filmam diretamente em 3D e
2D. Segundo James Cameron,

com essa técnica 5D, os custos se
tornam menores e a qualidade
dos filmes, maior.

A crise continua. Embora a tec-
nologia tenha soluções sempre
inovadoras, a indústria do audio-
visual não superou a crise que en-
frenta desde 2008. Não apenas a
indústria de conteúdo, como o

cinema e a TV, mas também a
indústria de eletrônica de entre-
tenimento em todo o mundo ain-
da terá crescimento medíocre
em 2012, segundo os analistas do
setor. Uma exceção brilhante
tem sido a Apple, cujas lojas, api-
nhadas de clientes, contrastam
com as demais, quase vazias nes-
ta época.
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por dificultar investigação
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Ferramentas digitais revolucionam audiovisual
O diretor James Cameron e o especialista em efeitos especiais Vince Pace criam empresa com tecnologia para filmar em 2D e 3D, simultaneamente

Parceria. Cameron (E) e Pace, que trabalharam juntos em filmes como ‘Avatar’ e ‘Titanic’, também criaram uma empresa
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O Google foi multado em US$ 25
mil nos Estados Unidos por obs-

truir investigação da Federal
Communications Commission
(FCC), agência que regula das te-
lecomunicações.

O órgão federal apurava acusa-
ções de que o Google estaria co-
letando ilegalmente dados de re-
des de internet sem fio com os
veículos do seu serviço Street
View. Além de tirar fotos dos lo-
cais, os carros teriam coletado
senhas, mensagens de texto e de
correio eletrônico, ao se conec-

tar a redes sem fio.
O Google alegou que essas in-

formações foram colhidas sem
querer e que vieram totalmente
truncadas.

A investigação concluiu que
as acusações eram mesmo im-
procedentes, mas a empresa foi
multada por dificultar o traba-

lho da agência.
“Por muitos meses, o Google

deliberadamente impediu e atra-
sou a investigação da agência ao
não responder a pedidos de in-
formação e de documentos”, de-
clarou a agência reguladora.

O Google respondeu que “co-
mo o próprio FCC observou em

seu informe, providenciamos to-
dos os materiais que os regula-
dores precisaram e verificou-se
que não havíamos violado ne-
nhuma lei. Discordamos com o
modo como o FCC caracterizou
nossa cooperação em sua inves-
t i g a ç ã o ” . / A G Ê N C I A S
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● Cinema 5D
Foi o nome dado pelos
profissionais de marketing
à tecnologia desenvolvida pela
Cameron-Pace Group, que
permite filmar em 2D e 3D, ao
mesmo tempo.
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