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O interesse dos britâ-
nicos pelo Brasil
vai além de parce-
rias industriais. O

governo local quer vender ou

alugar para os brasileiros boa par-
te das estruturas que construiu
para os Jogos Olímpicos, que se-
rão realizados de 27 de julho a 12
de agosto. A ideia é reaproveitá-

las para a Copa, em 2014, e a
Olimpíada do Rio, em 2016.

“Muitos brasileiros estão preo-
cupados com o atraso das obras
para seus jogos, mas nós temos a
solução”, diz o empresário Ber-
nard Hornung, da Spiralite. “Po-
demos também ajudar fornecen-
do tecnologia para as obras”,
acrescenta George Tomka, re-
presentante da UK Trade & In-
vestment (UKTI), agência de
promoção de comércio e investi-
mentos do Reino Unido.

Entre as ofertas ao Brasil estão
a estrutura em aço que cerca o
topo do estádio principal, onde
ocorrerão as cerimônias de aber-
tura e de encerramento, e parte
da arquibancada do polo aquáti-
co, que será desmontado após os
Jogos. “Várias estruturas podem
ser desmontadas e remontadas
em outro local”, diz Tomka.

Londres não quer cometer os
mesmos erros de outras sedes da
Olimpíada, que fizeram pesados
investimentos na estrutura para

o evento. Hoje, a maioria é su-
butilizada e os custos de ma-
nutenção são elevados.

Segundo Alan Collins, res-
ponsável pelos negócios que
envolvem a Olimpíada na UK-
TI, o Reino Unido não quer
deixar um legado de dívidas e
“elefantes brancos” após a
Olimpíada. O país construiu
estádios com material reciclá-
vel. Várias estruturas onde
ocorrerão os Jogos serão total-
mente removidas após o even-
to ou reduzidas para se ade-
quarem à demanda local. A
ideia também é recuperar par-
te do dinheiro investido – cer-
ca de R$ 30 bilhões.

Os edifícios com 11 blocos
que vão abrigar os atletas se-
rão transformados em 2,8 mil
residências. Metade será ven-
dida a preços subsidiados pa-
ra a população de baixa renda
e a outra metade será ofereci-
da a preços de mercado.

O Comitê Olímpico infor-
ma que as obras internas dos
estádios estão concluídas,
mas ainda faltam acabamen-
tos e decoração externa, co-
mo a do Estádio Olímpico, no
bairro industrial de Stratford.
Quem espera um visual
atraente para o principal está-
dio, a exemplo do Ninho do
Pássaro, de Pequim, vai se de-
cepcionar. Os organizadores
privilegiaram a praticidade e
não a beleza, afirmam. / C.S.

N a semana passada, aprovei-
tei o feriadão do Dia do Tra-
balho para ver e rever o
magnífico documentário

gravado em blu-ray disc 3D, sobre a
Segunda Guerra Mundial, cujo títu-
lo, em inglês, é 3D WWII (World War
Two), produzido pelo canal de TV
History HD e pela A&E Television
Networks, recém-lançado nos Esta-
dos Unidos.

Minha primeira grande surpresa
foi saber que a fotografia e o cinema
com imagens tridimensionais (3D) já
existiam há quase 80 anos. Nunca su-
pus que esses avanços fossem tão an-
tigos nem que fossem dominados pe-
la Alemanha nazista. Quando garoto,
ganhei um daqueles caleidoscópios
binoculares que nos proporciona-
vam belas imagens 3D, pela visão si-
multânea de um par de slides colori-
dos. Segundo meus pais, esses brin-
quedos já eram populares desde o co-
meço do século 20.

A Alemanha dos anos 1930, acredi-
tem, já dispunha de avançadas câme-

ras fotográficas e cinematográficas 3D.
E o melhor de tudo é que seus registros
se tornam públicos hoje graças à tecno-
logia digital do blu-ray 3D e contribuem
para a fiel recriação de momentos dra-
máticos do nazismo e da Segunda Guer-
ra Mundial.

Documentos produzidos original-
mente em 3D nos anos 1930 e 1940 fo-
ram transformados há poucos meses
em um dos mais belos documentários
de TV 3D, focalizando um período cru-
cial do século 20, como o da escalada
nazista, de seus métodos, sua violência
e sua crueldade sem limites na Alema-
nha de Hitler.

Imagine, leitor, o privilégio de se po-
der resgatar fatos históricos tão dramá-
ticos, com o realismo das imagens tridi-
mensionais, desde a ascensão de Hitler
ao poder, em 1933, até o final da Segunda
Guerra, em 1945.

Fotos e filmes 3D. Um dos pioneiros
da fotografia 3D foi Heinrich Hoffman,
amigo de Hitler e seu fotógrafo oficial.
Espalhadas por todos os lugares da Ale-

manha, havia na Alemanha milhares de
fotos do Führer (líder, condutor ou che-
fe, em alemão) feitas por Hoffman. Só a
cruz suástica tinha maior visibilidade
do que os retratos do ditador.

Otto Schönstein, editor de livros ilus-
trados com fotos 3D de propaganda na-
zista, foi outro pioneiro desses regis-
tros com imagens tridimensionais. Os

livros que publicava vinham acompa-
nhados de visor ou óculos especiais pa-
ra a observação das fotos que podiam
ser vistas aos pares, para simular o efei-
to tridimensional. Seus filmes de cine-
ma 3D eram projetados em sessões espe-
ciais para oficiais das forças armadas,
autoridades alemãs e estrangeiras e visi-
tantes ilustres.

É surpreendente que esses pioneiros
tenham dominado a foto e o filme 3D,
utilizando a velha tecnologia analógica

dos anos 1930.

Cenas incríveis. O documentário 3D
WWII combina o resgate de precioso ma-
terial histórico sobre a Alemanha, a Fran-
ça e a Segunda Guerra, com depoimentos
atuais de especialistas. Tudo em 3D. Mar-
tin Morgan, historiador, que foi diretor de
pesquisa do Museu Nacional da Segunda
Guerra, de New Orleans, de 2000 a 2008,
avalia esse precioso documentário e re-
lembra a força da propaganda nazista co-
mandada por Joseph Goebbels em festas
que exaltavam o super-homem nazista, a
mulher, o operário e o jovem.

Para estudiosos da história contem-
porânea, é muito importante rever ima-
gens autênticas que mostram os bom-
bardeios devastadores de Dresden, as
cenas do Dia D, da invasão da Norman-
dia pelas forças aliadas, em junho de
1944, e, por fim, da libertação de Paris.
Ou dos soldados alemães que operam
canhões antiaéreos de 88 milímetros
com precisão mortal.

Olimpíada nazista. Um momento em-
polgante do documentário é o das Olim-
píadas de Berlim, em 1936, planejadas
para exibir ao mundo o poder da nova
Alemanha e a suposta superioridade da
raça ariana.

Vibrei ao rever as vitórias de Jesse
Owens, o atleta negro norte-americano
que tanta ira despertou em Hitler ao ga-
nhar quatro medalhas de ouro. Mesmo
que o leitor já tenha visto muitos filmes
ou fotos daquelas Olimpíadas, creio
que nada se compara aos registros em
3D do grande evento esportivo.

Penso como seria útil se pudésse-
mos utilizar documentários como
3D WWII, como material didático,
nos cursos universitários de história
ou mesmo de tecnologia audiovisual.
Como cidadão do século 20, revi e
refleti diante das imagens impressio-
nantes e aterradoras dos Congressos
Nazistas e desfiles monumentais de
Nuremberg, os Reichsparteitagsge-
lände, que terminavam com discur-
sos histéricos de Hitler para multi-
dões de até 400 mil pessoas.

Uma visita à Itália. Hitler tinha
grande admiração pelo Império Ro-
mano e pela cultura clássica greco-la-
tina. Chegava a dizer que sonhava re-
criar uma versão moderna, nazista,
do antigo Império Romano.

A viagem de uma semana que faz à
Itália, no começo de maio de 1938,
reforça mais essa faceta megaloma-
níaca de sua personalidade. Em Ro-
ma, ao lado de Mussolini, ele posa,
como dono do mundo, nas escada-
rias do monumento conhecido como
Altare della Patria.

AoretornardaItália,o Führerdeter-
minaaumdeseus maisfamososescul-
tores, Josef Thorak, que faça estátuas
majestosasque representem o“super-
homem ariano alemão”. E Thorak faz.
Em seguida, Hitler promove a anexa-
ção da Áustria, seu país natal, numa
operaçãochamada deAnschluss(liga-
ção ou contato, em alemão).

A partir de 1939, invade a Polônia e
deflagra a guerra que vai matar 100
milhões.

Reino Unido quer indústrias no Brasil
Com forte dependência da área financeira, que contribui com 77% o PIB do país, britânicos buscam expandir negócios na área industrial
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PARCERIA TAMBÉM
NA COPA E OLIMPÍADA
Britânicos querem reaproveitar estrutura de Jogos

Ritmo acelerado. Obras no Estádio Olímpico de Londres, que será usado nos Jogos Olímpicos, que começam em julho
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Berço da revolução industrial,
mas nas últimas décadas de-
pendente do setor financeiro,
o Reino Unido quer recuperar
o poder da indústria local, ho-
je focada na alta tecnologia. A
volta às raízes foi reforçada
após a crise internacional, que
levou vários países a repensa-
rem a estratégia de forte de-
pendência da área financeira.

Londres, que disputa com No-
va York a posição de maior cen-
tro financeiro do mundo, está
empenhada em divulgar a alta
tecnologia de suas empresas e
atrair investidores, assim como
clientela para seus produtos. O
governo local vai aproveitar a
Olimpíada de julho para reunir
200 executivos e ministros da
área econômica de todos os con-
tinentes para o maior fórum em-
presarial já realizado no país.

Do Brasil, estão convidados,
entre outros, os ministros Fer-
nando Pimentel (Desenvolvi-
mento) e Guido Mantega (Fa-
zenda), Eike Batista, da EBX,
Graça Foster, da Petrobrás, Mu-
rilo Ferreira, da Vale, e Luis Car-
los Trabuco, do Bradesco.

Atualmente, o setor de ban-
cos, seguros e serviços financei-
ros representa 77% do Produto
Interno Bruto (PIB) do país, en-
quanto a indústria tem 22,1% e a
agricultura 0,9%. Em 1998, a in-
dústria tinha 31% da fatia do PIB
local, os serviços detinham 67%
e o setor agrícola, 2%.

Recentemente, o governo bri-
tânico levou um grupo de jorna-
listas do Brasil, China, Índia, Ja-
pão e Rússia para um tour às prin-
cipais companhias locais, consi-
deradas centro de excelência de
engenharia avançada, como Air-
bus, Rolls-Royce, McLaren, Ja-
guar Land Rover, GKN Aerospa-
ce e Intelligent Energy.

“O governo está fazendo todo
esforço para reequilibrar nossa
economia, tirando o excesso de
peso do setor de serviços finan-
ceiros para obter mais participa-
ção com manufatura e exporta-
ções”, diz Bernard Hornung, di-
retor comercial da Spiralite, que
produz sistemas de isolamento
para tubulações e dutos. Como a

Spiralite, há um intenso movi-
mento das indústrias britânicas
de expandir seus negócios para
países em desenvolvimento. A
Excalibur é outra pequena fabri-
cante de parafusos especiais que
já tem representante no Brasil.

A Land Rover, agora controla-
da pelo grupo indiano Tata Mo-
tors, estuda uma fábrica local pa-
ra utilitários de pequeno porte.
“Temos um mercado significan-
te no Brasil e nossa ambição é ter
uma linha de manufatura local,
por isso estamos em negocia-
ções”, afirma Paul Chadderton,
diretor global de comunicação.

Se confirmada, será a única fá-

brica completa da Land Rover fo-
ra do país. A marca já teve uma
montadora em São Bernardo do
Campo (SP) de 1998 a 2005, on-
de produziu o jipe Defender. A
unidade foi fechada porque os
volumes de produção eram bai-
xos e não compensavam novos
investimentos na época.

Com operações no País há
mais de 50 anos, a Rolls-Royce
tem um programa de US$ 120 mi-
lhões para este ano em nacionali-
zação de componentes hoje im-
portados. “Vamos substituir o
equivalente a US$ 1,5 bilhão em
importação de produtos e servi-
ços ao longo da próxima déca-
da”, informa Ben Heatley, dire-
tor de comunicação da empresa.

Recentemente, a Rolls-Royce
anunciou nova fábrica no Rio, pa-
ra produzir turbinas para plata-
formas do pré-sal, e a ampliação
de sua unidade mais antiga no
País, em São Bernardo do Cam-
po, que atua na manutenção de

turbinas de geradores de energia
de plataformas de petróleo.

O grupo também pretende tra-
zer ao Brasil sua filosofia de for-
mação de mão de obra qualifica-
da. Todos os anos, a empresa se-
leciona entre 180 e 240 jovens no
Reino Unido para serem treina-
dos durante três anos. Ao final
do período, quem passa nos exa-
mes é contratado. “Cerca de
98% ficam na empresa”, informa
Neil Fowkes, um dos responsá-
veis pelo programa.

O Brasil – que no ano passado
ganhou o status de sexta maior
economia do mundo, desbancan-
do o Reino Unido – também está

no radar da McLaren, que busca
um representante oficial para
vender seus luxuosos automó-
veis, produzidos com tecnolo-
gias da Fórmula 1. Alan Foster,
diretor de operações, diz que a
meta do grupo é ampliar sua sele-
ta rede de revendedores de 35 pa-
ra 70 até 2015, “e o Brasil está
incluído nesse programa”. A pro-
dução na fábrica do grupo na ci-
dade de Woking é de apenas 10 a
11 unidades por dia, e há uma es-
pera de cerca de dois anos.

✽

A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DO

CONSULADO GERAL BRITÂNICO

O nazismo revisto em 3D

É surpreendente que esses
pioneiros tenham dominado
a foto e o filme 3D

● Global
O grupo Land Rover, que planeja
reativar fábrica no Brasil, tem
unidades no Quênia, Paquistão e
Turquia, apenas para montagem
de kits enviados pela matriz.

●✽ esiqueira@telequest.com.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 maio 2012, Economia & Negócios, p. B14.




