
"A procura por
monitores CRT

de 15 polegadas
é pequena, mas

temos c lentes
que ainda

compram"
AUGUSTO ROSA,
GERENTE DA HP

^guindo a rapidez da
evolução predominante no
mercado de informática, o
segmento de monitores
'vive atualmente um
momento de importante

transição. Está em curso a troca
absoluta de uma tecnologia por outra:
no caso, os pesados e espaçosos monitores
 de tubo pelas elegantes e
econômicas telas de LCD.

Dois grandes institutos de pesquisa,
a IDC e a ITData, acreditam que o fim
dos monitores CRT (como sãc
chamados os tubos) no Brasil deve
acontecer em algum momento no
segundo semestre deste ano. Só no
primeiro semestre de 2007, foram
vendidos 2,6 milhões de telas LCD no
Brasil, um crescimento de 197% sobre
o mesmo período do ano passado,
segundo â consultoria IDC.

Em relação a preços, no ano
passado os monitores flat finalmente
atingiram preços acessíveis no Brasil.
As telas de 15 polegadas, que são as
mais comuns, tiveram uma queda de
29,5%, com o valor médio de 530
reais, segundo a consultoria ITData. Já
os monitores de 17 polegadas, que
hoje custam por volta de 650 reais,
tiveram uma redução ainda maior:
38%. E os de 19 polegadas foram os
campeões, 43%, chegando ao valor de
800 reais. Para este ano, as duas

Fim da linha
Em função desse cenário, os

principais fabricantes que atuam no
País estão tomando decisões diferentes
em relação à continuidade de produção
dos modelos CRT. A Samsung e a
AOC, por exemplo, já deixaram de
fabricar estes aparelhos. "A Samsung
foi o primeiro fabricante que definiu
como estratégia mundial deixar de
fabricar os monitores de tubo. Por uma

questão de custo e retorno
percebemos que deveríamos fazer a
transição da tecnologia. No Brasil,
deixamos de produzir os CRT em
julho", conta Ronaldo Miranda, diretor
da divisão de IT da Samsung no Brasil.
A decisão, explica o executivo, levou
em conta o fato de que o monitor de
tubo tem um custo de produção
bastante alto em relação ao seu preço
de posicionamento no mercado.

Segundo Miranda, com a extinção da
produção, a empresa precisou fabricar
um número de LCDs bem acima do
mercado em 2007, para compor o
resultado conjunto antes obtido com a
venda dos dois tipos de equipamento.
"No ano passado tivermos recordes em
termos de volume e faturamento.
Incrementamos muito as vendas de LCD.
Do nosso total de monitores vendidos,
80% foram telas planas e apenas 20%
foram CRT', revela.

No entanto, o fim da fabricação de
tubos pela Samsung não foi uma
decisão fácil de ser implementada. "A
decisão mundial foi tomada em 2006,
mas aqui no Brasil postergamos até o
limite do possível, em deferência a
nossos clientes. Fomos o último país
onde a empresa atua a parar com a
produção", afirma o diretor. Miranda
explica que muitos de seus clientes não
compravam mais tubos, mas alguns
deles, mais focados na chamada "linha
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de entrada do mercado", continuam
precisando de um produto na faixa de
200 reais. Para tornar a migração destes
clientes menos traumática, a Samsung
criou um plano de transição que deverá
se prolongar por 2008. "É preciso se
preocupar com a tendência da
demanda. Como os PCs hoje são
vendidos em pequenas parcelas, a
diferença de 100 reais que existe entre
um monitor LCD de 15 polegadas e um
CRT de 17 polegadas acaba pesando
pouco nos pagamentos mensais. Como
o usuário deseja esse produto e o
incremento na parcela é pequeno, fica
fácil seduzir", diz Miranda, para quem
2008 será o último ano em que os
tubos serão fabricados no Brasil.

Em relação aos preços,
cujas quedas tiveram grande
responsabilidade pela popularização
do LCD, a previsão do diretor é que
eles não devem cair mais. "Acho que
chegamos a um nível de preço que
não dá para baixar mais. Esses
valores, comparados aos registrados
nos mercados maduros, já estão
bastante competitivos. Esse ano não
tem espaço para baixar mais", analisa.
Por outro lado. com a queda na
produção e a perda de escala,
Miranda acredita que os CRTs
tenderão a ficar mais caros.

Outra abordagem
Já a LG optou por,

temporariamente, manter a produção
de monitores CRT. Segundo Celso
Previdelli, diretor de vendas da Área de
Informática da empresa, no ano
passado foram feitas várias reuniões
para discutir o tema. O resultado foi
que a linha ainda seria mantida para
dois nichos específicos: os PCs de
entrada e a reposição de empresas.
"Ainda teremos tubo este ano,
enquanto a demanda justificar", afirma,
Apesar disso, o executivo acredita,
baseado em feedbacks de clientes,
que já no segundo semestre do ano
essa demanda ficará insignificante.

Previdelli conta que a LG fechou
2007 como líder no mercado brasileiro
de monitores, tendo ficado com uma
fatia de 32%. Dentro desse resultado, a
tendência do LCD se mostrou
consolidada, representando mais de
72% das vendas. Além da qualidade do
produto, o diretor também credita o
sucesso à realização de ações de
marketing de geração de demanda.
'Temos uma preocupação muito grande

e fazemos investimentos para nos
assegurar de que o produto não pare
em nosso canal. Para nós a
venda só está completa na
casa do consumidor", diz. Os
planos da LG para 2008
envolvem manter a liderança,
conquistando 35% do
mercado brasileiro de
monitores. Para isso, deverá
investir em novas
funcionalidades, além do
formato wide screen.

Outra fabricante que
optou por continuar
produzindo os CRTs por
enquanto é a HP.
Apostando no modelo de
venda casada de soluções,
não só de produtos, a
empresa pretende diminuir
a produção de acordo com
a demanda. "A procura por
monitores CRT de 15
polegadas é pequena, mas
temos clientes que ainda compram

Já para os modelos de 17 e 19
polegadas, temos volumes
normais", comenta Augusto Rosa,
gerente de Produtos de Computação
Pessoal da H P.

Apesar disso, o especialista
acredita que em 2008 a demanda
predominante será sem dúvida pelas
telas de LCD, com os tubos sendo
demandados apenas por quem já tem
parque ou por políticas que restrinjam o
uso de monitores planos. Entre as
vantagens dos monitores LCD, Rosa
cita a ocupação do espaço de trabalho
(de 3% a 6% para o LCD contra 20% a
30% do CRT), o consumo de energia,
que chega a ficar 40% menor, e a área
de visualização (um CRT de 15
polegadas tem área visível real de 13,8
polegadas, enquanto o LCD tem de 15

mesmo). O gerente aponta
ainda o design diferente,
mais atrativo, que faz o
produto se tornar um objeto
de desejo. 'Tudo isso tem
feito a transição acontecer
naturalmente, através do
mercado", sentencia,

Correndo por fora
Enquanto os fabricantes

de monitores brigam para
ganhar o mercado de LCD,
a Panasonic tem uma
aposta diferente: a
substituição destes
equipamentos pelas
televisões de tela plana.
'Temos percebido uma
mudança no consumidor,
que está utilizando a TV
também para assistir
arquivos que baixa pela

internet. Hoje fala-se muito da
convergência entre TV e computador,
essa é uma tendência que crescerá
nos próximos anos", prevê Daniel
Kawano, analista de produtos da
Panasonic responsável pela área de
televisores.

Pensando nisso, a empresa tem
investido na interligação através de
conectores digitais ou analógicos que
se ligam aos PCs ou notebooks, e
permitem a realização de trabalhos em
uma TV de plasma. "A IV é muito
flexível. Não é preciso ter em casa mais
de um equipamento, o que ocupa
espaço. Fora isso, há uma melhor
qualidade de imagem, principalmente
para quem gosta de ver filmes pela
internet", conta o analista.

Hoje fala-se
muito da
convergência
entre TV e
computador,
essa é uma
tendência que
crescerá nos
próximos anos"
DANIEL KAWANO,
DA PANASONIC

"Hoje vendo
muito bem um
modelo de
monitor LCD de
20 polegadas
com adaptador
para receber
TV"
CELSO PREVIDELLI,
DALG
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