
Tragédia afeta de iPads à TVs 
 
Crise no Japão - Fechamento de fábricas de componentes eletrônicos japoneses, devido ao 
terremoto, prejudica a linha de produção de empresas em vários países, como é o caso da 
Apple, e deve acarretar em atrasos e alta de preços mundo afora 
 
As empresas fabricantes de eletrônicos estão enfrentando dificuldades na produção de seus 
equipamentos diante da falta de componentes feitos no Japão. É que o terremoto seguido de 
tsunami, de dez dias atrás, provocou uma das mais graves crises no país asiático e parou a 
produção em várias fábricas de componentes. 
 
Algumas empresas já interromperam a produção, caso da Toshiba, que informou que uma de 
suas linhas de montagem no Japão, que fabrica pequenos displays de cristal líquido (LCD), 
ficará fechada durante um mês. A fabricante de PCs Lenovo demonstrou preocupações a 
respeito de componentes, enfatizando a ameaça às cadeias de fornecimento provocada pelo 
terremoto. 
 
A Hitachi também afirmou que a produção de pequenos painéis de cristal líquido será 
interrompida em sua fábrica próxima a Tóquio por um mês, enquanto a empresa lida com 
danos e a falta de energia decorrentes do terremoto. Os fechamentos de fábricas da Toshiba e 
da Hitachi são apenas os últimos de uma série de casos semelhantes em outras companhias 
japonesas após o terremoto acompanhado de tsunami e da crise nuclear, que ameaçam o 
fornecimento de toda sorte de componentes à indústria mundial, desde semicondutores a 
peças de carros. 
 
Os próprios fabricantes japoneses de produtos eletrônicos alertaram que sua produção será 
prejudicada por novos problemas de suprimento e distribuição de componentes, em meio às 
quedas de energia que vêm acontecendo depois do desastre no Japão. 
 
As fábricas da Toshiba abastecem a indústria de telefones celulares e montadoras de carro 
com painéis de aparelhos de navegação. Suas duas fábricas, incluindo outra localizada no 
Japão que não foi afetada, respondem por cerca de 5% do mercado mundial de pequenos 
LCDs, afirmou Damian Thong, analista da Macquarie Capital Securities, no Japão. 
 
A fabricante de chips Maxim Integrated Products e a Lenovo, a quarta maior marca de PCs do 
mundo, também fazem parte da lista de empresas de vários setores que alertam para as 
interrupções na produção. 
 
A Canon anunciou que poderá suspender a produção em uma de suas principais fábricas em 
Oita, no sul do país, alegando problemas no fornecimento de componentes e para a 
distribuição. A Nikon informou que a suspensão da produção em suas fábricas de equipamento 
de precisão no norte do Japão inevitavelmente causará problemas nas fábricas mais próximas 
da capital, cujos estoques de componentes vão acabar. As fábricas da companhia na região de 
Tóquio também podem ser afetadas pelo racionamento de energia que deve entrar em vigor 
no final de abril. 
 
Em Tóquio, dificuldades nos transportes prejudicam as operações. A Sony informou que 
apenas 120 dos 6 mil funcionários que trabalham em sua sede em Tóquio estavam presentes 
semana passada na empresa, em função de problemas nos serviços ferroviários. 
 
IPAD. Fora do Japão, outras empresas também estão enfrentando problemas com a produção 
devido à falta de componentes. Uma das gigantes a sentir o problema é a Apple, que pode ter 
prejudicada a sua produção do iPad 2, segundo relatório da empresa de pesquisas IHS iSuppli. 
 
Vários componentes da nova versão do tablet da Apple vêm do Japão, incluindo sua bateria e a 
memória flash usada para armazenar os arquivos de música e vídeo no dispositivo, de acordo 
com a IHS iSuppli. A bateria do iPad 2 é fabricada pela filial da Apple no Japão, e 
provavelmente requer tecnologias de produção avançadas presentes no país. 
 



“As interrupções logísticas podem causar dificuldades para a Apple conseguir esta bateria, e 
poderia não ser capaz de assegurar o abastecimento a partir da produção em outro país”, diz o 
relatório. 
 
A produção em muitas fábricas japonesas foi interrompida depois do terremoto de magnitude 
9, seguido de um tsunami, que já deixaram mais de 5.600 mortos. 
 
A Toshiba, uma das empresas que produz memória flash NAND usada no iPad 2, interrompeu a 
produção em uma de suas instalações no Japão e advertiu que pode ter dificuldade para 
distribuir seus produtos. 
 
Os fornecedores de outros componentes cujas fábricas não foram afetadas provavelmente 
sentirão o impacto para distribuir os produtos e receber matéria prima, afirma o relatório. 
 
A Apple lançou o iPad 2 nos Estados Unidos há duas semanas. Com uma grande demanda, 
muitas lojas esgotaram o estoque. Os analistas estimam que a empresa tenha vendido 1 
milhão de unidades durante o primeiro fim de semana de lançamento. O tempo de espera 
atual para encomendar um iPad pela loja online da Apple é de quatro a cinco semanas. A Apple 
não quis dizer de que forma esses pedidos seriam afetados. 
 
Devido ao desastre japonês, a Apple já havia informado que atrasará o lançamento do seu 
tablet iPad 2 no Japão. 
 
A Apple planejava começar as vendas do aparelho no Japão em 25 de março. A companhia não 
divulgou um novo cronograma para o lançamento no país. 
 
“Estamos postergando o lançamento do iPad 2 no Japão enquanto o país e nossas equipes 
mantêm o foco na recuperação do recente desastre”, afirmou a porta-voz da Apple Natalie 
Kerris. 
 
Alta de preços 
 
O Japão respondeu por 14% da produção mundial de computadores, bens eletrônicos de 
consumo e equipamentos de comunicação, no ano passado, de acordo a IHS iSuppli. 
 
A perspectiva de perturbações prolongadas no suprimento já causou alta nos preços de 
componentes essenciais. 
 
Caso a cadeia de suprimento venha a se romper, mesmo que por poucas semanas, o impacto 
seria sentido na forma de preços mais altos ou escassez de aparelhos como tablets, celulares 
inteligentes e computadores, nos próximos meses. 
 
A reconstrução da infraestrutura destruída, rodovias, ferrovias, redes elétricas e portos, nas 
regiões afetadas do Japão vai demorar ao menos cinco anos, informaram especialistas na 
semana passada. 
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