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Companhias coreanas duelam para saber qual será o padrão dominante nos aparelhos de TV  
 
A Samsung Electronics e a LG Electronics, os dois maiores fabricantes de televisores de tela 
plana do mundo, envolveram-se nas últimas semanas em rara agressividade pública sobre 
suas tecnologias rivais de TV 3D.  
 
O embate não é fruto apenas de tensão competitiva normal entre os maiores fabricantes de 
eletrônicos de consumo na Coreia do Sul. Eles são os principais fornecedores de painéis 
utilizados na fabricação de televisores 3D e cada empresa está apoiando uma tecnologia 
diferente. Somente um tipo de painel deverá tornar-se padrão na indústria.  
 
Os fabricantes de televisores estão esperando que a tecnologia 3D reanime as vendas desses 
aparelhos, cujos preços foram derrubados por uma forte competição. As TVs 3D são o nível 
mais sofisticado dos sistemas de entretenimento doméstico, e um modelo de 55 polegadas 
custa cerca de US$ 4 mil. 
 
Embora as vendas até agora tenham decepcionado, devido aos altos preços e à falta de 
conteúdo, a DisplaySearch, empresa de pesquisa de tendências de mercado, diz que os 
aparelhos 3D serão responsáveis por mais de 40% das vendas mundiais de TV de telas planas 
até 2014, ante 2% no ano passado.  
 
A Samsung e a LG produzem suas próprias marcas de TVs 3D e a Samsung é líder do setor 
com 37,2% de participação, seguida pela Sony, Panasonic e LG, com 5,6%. Mas as duas 
empresas coreanas também fornecem o componente básico de 3D - a tela - para muitos 
fabricantes de TV não coreanos.  
 
Park Kang-ho, analista na Daishin Securities, compara a batalha da Samsung versus LG com o 
confronto entre os formatos de vídeo, 30 anos atrás, entre o Betamax, da JVC, e Video Home 
System (VSH), da Sony, em que finalmente a JVC foi vencedora. 
 
As telas da Samsung empregam obturador ativo de vidro (ASG, em inglês), tecnologia que 
requer que os espectadores usem óculos volumosos que funcionam com baterias para criar 
efeitos 3D. Essas telas são usadas nos televisores 3D da Sony. A Sharp e a Panasonic também 
empregam a mesma tecnologia, e fabricam suas própria telas. 
 
A ASG foi a tecnologia dominante até este ano, quando a LG inovou, com a tecnologia de 
película retardadora padronizada (FPR, em inglês), que aplica uma película a uma tela de TV e 
funciona com óculos polarizados, mais baratos e mais leves, semelhantes aos usados em 
cinemas. Os painéis da LG foram adotados pela japonesa Toshiba, pela holandesa Philips, pela 
americana Vizio e por alguns fabricantes chineses de TV. 
 
Kwon Young-soo, presidente da LG Display, subsidiária da empresa responsável por telas 
planas, disse neste mês que TVs 3D sem necessidade de óculos acabaria por se tornar 
disponível comercialmente. Nesse meio tempo, segundo ele, os consumidores poderiam decidir 
qual das duas tecnologias incompatíveis prevaleceria. 
 
A guerra de palavras ficou "pesada" em março. Primeiro, a LG qualificou a tecnologia 3D da 
Samsung como "uma geração atrasada", ao passo que a Samsung disse que a diferença entre 
seu produto e o de seu concorrente era como "entre o dia e a noite".  
 
Então, Kim Hyeon-Seok, vice-presidente executivo da subsidiária de "recursos visuais" da 
Samsung, disse que afirmação da LG, de que seus TVs 3D oferecem imagens em alta definição 
plena (full HD), foi "uma tentativa de enganar os consumidores" e que a empresa "não tinha 
consciência". 
 



A LG também está muito irritada devido a um recente comercial da Samsung, no qual 
aparecem um ator popular e um macaco usando óculos especiais 3D - com uma legenda ao 
lado do macaco, perguntando: "Por que minha TV não é 3D com plena alta definição?" 
 
A LG retribuiu o golpe, dizendo estar em conversações com a Sony sobre o uso do FPR, em vez 
dos painéis da Samsung.  
 
Kwon diz que a tecnologia da LG não apenas cria efeitos integrais de alta definição, mas 
também fornece melhor qualidade e é mais eficiente em termos de custos. 
 
A FPR superou uma fragilidade da tecnologia da Samsung, que traz imagens mais embaçadas 
e trêmulas, podendo provocar vertigem e cansaço de vista. 
 
Analistas consideram cedo demais para dizer qual tecnologia será a vencedora. 
 
"Do ponto de vista dos consumidores, é difícil dizer as diferenças em termos de efeitos 3D", diz 
Park, da Daishin Securities. "O que conta para eles é o conteúdo em vez da tecnologia", 
acrescenta o analista. 
 
"Aposto que as TVs em 3D certamente são a próxima grande novidade do setor, mas é 
improvável que a demanda cresça rapidamente em um ou dois anos, a menos que os preços 
caiam e o conteúdo seja reforçado." 
 
Embora os primeiros usuários das TVs 3D as usem principalmente para assistir à filmes como 
"Avatar", a expectativa é de que os eventos esportivos em três dimensões sejam um dos 
grandes motores da procura pela tecnologia. 
 
"Em algum momento no futuro, os clientes não vão querer grandes eventos que não sejam em 
3D, porque é uma experiência muito estimulante e absorvente", afirmou em conferência, o 
executivo-chefe da News Corp na Europa e Ásia, James Murdoch. 
 
Para o analista Hwang Joon-Ho, da Daewoo Securities, "o necessário neste momento não é 
uma guerra de formatos de tecnologia, mas o desenvolvimento de mais conteúdo para 
impulsionar a demanda." (Tradução de Sérgio Blum) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 mar. 2011, Empresas, p. B2. 


