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William Wang: em cinco anos, faturamento chegou a US$ 2 bilhões.PRNewsFoto (TV); Asociated 
Press (Wang) Uma estática no mercado mundial de televisores está forçando algumas grandes 
empresas a sintonizar de novo suas estratégias. 
 
Na segunda-feira, a Philips Electronics NV atribuiu uma queda nos lucros a suas deficitárias 
operações de TV. Antes, a Sony Corp. havia substituído o principal executivo de sua divisão de 
TVs depois de esforços fracassados para recuperá-la. A Matsushita Electric Industrial Co., dona da 
marca Panasonic, reorganizou recentemente uma parte de sua subsidiária americana para 
responder melhor à maior concorrência em preço. 
 
Mas uma novata, a americana Vizio Inc., da Califórnia, tem passado praticamente ao largo dos 
problemas do setor. Seu único foco: produzir TVs finas de baixo preço. 
 
A Vizio é minúscula em relação à Sony e à Samsung Electronics Co., ambas marcas líderes no 
mercado americano de TVs finas. Mas ela despachou 12,4% dos televisores de cristal líquido, ou 
LCD, na América do Norte no último trimestre de 2007. A Sony ficou com uma participação de 
12,5% e a Samsung, de 14,2%, segundo a firma de pesquisa iSuppli Corp. De maneira geral, as 
vendas da Vizio pularam de US$ 142 milhões em 2005 para US$ 700 milhões em 2006 e US$ 2 
bilhões no ano passado, segundo a própria empresa, que tem capital fechado. 
 
O sucesso da empresa californiana ilustra a ascensão de um novo modelo de negócios na indústria 
das TVs, que passa por rápida mutação. Grandes fabricantes japoneses e coreanos gastam 
enormes somas no desenvolvimento e marketing de sua própria tecnologia, criando uma grande 
barreira de entrada para as novatas. Elas também produzem elas próprias muitos componentes 
importantes, como os painéis de LCD e plasma. 
 
Mas a tecnologia dos painéis está cada vez mais commoditizada, com a entrada no jogo dos 
fabricantes terceirizados. Isso permite que empresas ágeis como a Vizio, que cuida do design e do 
marketing, se aliem com os fabricantes para produzir seus próprios televisores baratos.  
 
No fim do ano passado - depois de uma série de promoções natalinas -, o preço médio de uma TV 
fina era de apenas US$ 920 nos EUA, uma queda de 24% em relação a 2006, segundo a 
DisplaySearch. A firma de pesquisa de mercado prevê que os preços caiam mais 7% este ano. 
Sony, Matsushita e outras trabalham agora para desenvolver novos televisores com melhor 
qualidade de imagem e recursos avançados para justificar preços mais altos e manter lucros. 
 
O diretor-presidente da Vizio, William Wang, teve visão de futuro. Nascido em Taiwan, ele já fez 
marketing de computadores e, em 2002, ficou impressionado com um anúncio de um televisor de 
tela fina da Philips de US$ 10.000. Ele viu uma oportunidade. Em vez de vender as TVs como um 
artigo de luxo, resolveu fabricá-las a um preço mais em conta para o consumidor médio. 
 
Na época, a maior parte das vendas de monitores já tinha feito a transição dos pesados tubos de 
raios catódicos para as telas finas. Wang sabia que muitas das peças usadas em monitores 
também serviam para televisores. Com a ajuda de seus contatos no mundo dos computadores em 
Taiwan, calculou que poderia comprar peças suficientes para obter um desconto de granel e usá-
las para fabricar televisores baratos.  
 
Com capital inicial de US$ 600.000, lançou sua empresa em 2002 e conseguiu uma reunião com 
executivos da atacadista Costco Wholesale Corp. em janeiro de 2003. Ele vendeu a idéia de uma 
TV de US$ 3.800 -- metade do preço da concorrência. Na reunião, Wang disse que, em cinco 
anos, queria se transformar na próxima Sony, diz Tim Farmer, diretor de marketing para 
eletrônicos da Costco. Os executivos deram risada, lembra Farmer. Contudo, ficaram 



impressionados o suficiente para dar uma chance a Wang, diz Farmer. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 abr. 2008, Empresas, p. B11. 


