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A próxima geração de televisores terá telas muito finas, com cores melhores e menor consumo 
de energia.  

No próximo dia 1o de dezembro, chega às prateleiras japonesas o estado da arte da tecnologia 
em televisores. Trata-se de um aparelho de apenas 11 polegadas, mas que vai levar a 
indústria de eletroeletrônicos a uma nova era. Enquanto consumidores ao redor do mundo 
decidem entre modelos de plasma e LCD, a tecnologia já deu um salto adiante: as telas de 
Oled. O nome é uma sigla que, em inglês, significa diodos orgânicos emissores de luz. As telas 
feitas desse material são mais finas, mais leves, produzem imagens melhores, custam menos 
para fabricar e consomem menos energia. A primeira TV de Oled comercializada ainda é 
pequena e cara custa cerca de 1 700 dólares. "Mas a ruptura já aconteceu", de acordo com 
Newton Frateschi, diretor do Centro de Componentes Semicondutores da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp). "Essa nova tecnologia deve causar uma reviravolta nas 
estimativas mundiais de vendas de telas planas", afirma Frateschi. 

A diferença mais notável do XEL-1, modelo apresentado pela Sony no começo de outubro, é 
sua espessura. A tela tem apenas 3 milímetros de profundidade. Isso é possível porque, 
diferentemente das telas de cristal líquido, o Oled dispensa a iluminação traseira, visto que os 
diodos são capazes de gerar luz. A tecnologia Oled já é estudada há mais de duas décadas, e 
uma das empresas que lideraram os primeiros avanços foi a Kodak. Mas foi apenas nesta 
década que as primeiras aplicações práticas foram alcançadas. No início, os visores de Oled 
apareceram em dispositivos pequenos, como tocadores de MP3 e celulares. "O pulo-do-gato da 
Sony foi ter conseguido uma tela maior com um preço competitivo", diz Roberto Mendonça 
Faria, professor titular do Instituto de Física de São Carlos, no interior de São Paulo. 

É claro que as tecnologias de plasma e LCD devem dominar por um bom tempo o mercado de 
telas planas, um negócio mundial de 82 bilhões de dólares. Segundo a empresa de pesquisas 
DisplaySearch, o mercado global de TVs de Oled vai crescer 24% ao ano e saltar de uma 
receita de 37 milhões de dólares previstos para 2008 para 884 milhões de dólares em quatro 
anos. Mas, mesmo que as cifras não sejam grandes, a chegada do Oled vai mudar as regras 
do jogo. Além do preço, consumidores bem informados costumam comparar algumas 
características básicas em uma TV de tela plana. A primeira é a qualidade da imagem. No 
plasma, o preto é realmente preto, enquanto no LCD as áreas escuras podem parecer um 
pouco "lavadas". O cristal líquido também perde quando se mostram imagens com 
movimentos rápidos muitas vezes a imagem deixa um rastro luminoso. A seu favor, as TVs de 
LCD ocupam menos espaço e consomem menos energia. Em outras palavras, a opção por 
plasma ou LCD sempre vai implicar algum tipo de perda. E é por isso que o Oled é tão 
revolucionário: as novas telas não têm nenhum desses problemas. 

Onde o Oled perde, claro, é no preço. Embora se estime que os custos de produção sejam a 
metade de uma tela de cristal líquido de igual tamanho, essa diferença só deve aparecer em 
alguns anos. No estágio inicial, a Sony consegue produzir apenas 2 000 unidades por mês  
ante uma previsão de vendas de 10 milhões de aparelhos de LCD neste ano. A Toshiba 
também deve anunciar em breve sua linha de TVs da próxima geração, e até mesmo empresas 
como Toyota e Dupont investem na fabricação do material interessadas em aplicações em 
superfícies que hoje não têm telas por não serem planas. Com a atenção de indústrias tão 
variadas, o preço de 1 metro quadrado de um painel de Oled caiu de 120 dólares, há três 
anos, para 60 dólares hoje. 

Além da proeza técnica, o Oled pode trazer a combalida Sony de volta à liderança tecnológica 
de um mercado que ela dominou desde os tempos de seus aparelhos Trinitron. A gigante 
japonesa entrou atrasada no mercado de LCD e perdeu terreno para sua maior rival, a 
Samsung. Com o lançamento dessa nova linha de TVs ultrafinas, pode retomar a liderança 
perdida. A empresa espera aproveitar a dianteira para lançar um segundo modelo, de 27 
polegadas, já em 2008.  



Como mostra a declaração de Ryoji Chubachi, presidente da divisão de eletrônicos da 
empresa, as ambições não são nada modestas: "Quero que a primeira TV de Oled do mundo 
seja o símbolo do renascimento de nossa proeza tecnológica". 

Sua TV ainda vai ser assim 

Conheça as principais vantagens da 
tecnologia Oled 

Telas mais leves e finas 
Hoje chegam a 2 milímetros de espessura 
e podem ter apenas 0,5 milímetro em três 

anos 

Imagem mais fiel 
A nova tela reproduz cores com mais 

fidelidade e tem mais brilho e contraste do 
que LCD ou plasma 

Economia de energia 
A tecnologia de Oled dispensa a 

iluminação traseira e, por isso, consome 
até 30% menos 
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