
LG e Samsung vão à guerra para definir padrão 3D 
Cliff Edwards 
 
Foco da disputa entre os grupos coreanos é o mercado de aparelhos de televisão  
 
Na área de produtos eletrônicos de consumo, ganhar ou perder uma guerra de formatos 
altamente disputada muitas vezes se traduz na quantidade de tinta vermelha que uma 
empresa gasta até os acionistas - ou a ameaça de falência - forçarem um dos lados a se dar 
por vencido. A Samsung e a LG Electronics estão empenhadas na mais recente versão do 
"Mortal Kombat" [para usar como referência a série de jogos de luta criada por Ed Boon e John 
Tobias] da indústria tecnológica, desta vez no mercado de aparelhos de TV de tela plana em 
3D. Cada fabricante está contando com as vendas de altas margens de aparelhos 3D para 
reverter os lucros medíocres de suas divisões de televisores como um todo. A companhia cujo 
formato 3D se tornar vitorioso terá uma vantagem na criação do padrão que o restante do 
setor poderá ter de seguir para se manter no jogo, pelo menos até a próxima grande mudança 
tecnológica. 
 
Mesmo quando isso acontecer, ainda estará longe de uma certeza de que a Samsung, a LG ou 
qualquer outra consigam fabricar um produto em 3D suficientemente irresistível para 
convencer os consumidores a pagar um ágio por ele. Os fabricantes de televisores ficaram 
decepcionados no ano passado, quando tentaram levar para a sala de estar experiências de 
sala de cinema semelhantes à do filme "Avatar", com 3D. Cerca de 248 milhões de televisores 
foram vendidos no mundo inteiro - mas apenas 3 milhões eram aparelhos 3D. 
 
Os consumidores foram desmotivados pelos altos preços - um aparelho 3D de tela panorâmica 
de 55 polegadas custa de US$ 1,5 mil a US$ 3,5 mil - e pelas advertências dos fabricantes 
para possíveis ocorrências de enjoo, cólicas, tontura ou vista cansada, causadas pelas horas a 
fio de uso dos dispendiosos óculos a bateria, segundo as pesquisas. O analista Shisuke Iwasa, 
do UBS Investment Research, prevê que a comercialização de televisores com tela de cristal 
líquido (LCD), que é o maior mercado, vai crescer 10% em 2011, seu ritmo mais lento desde 
que a tecnologia da tela plana conquistou as boas graças dos consumidores, há uma década. 
 
Estudo indica que serão vendidos 18 milhões de aparelhos neste ano, chegando a 91 milhões 
de unidades em 2014 
 
Tudo isso significa que a Samsung e a LG, bem como a Sony e outras, terão que conquistar 
crescentes fatias de mercado com a já consagrada tática na área dos produtos eletrônicos de 
consumo: roubando-as da outra. O pulo do gato é fazer isso sem reduzir os preços. Os 
fabricantes de televisores contam com novas tecnologias, como a de 3D, para criar um 
burburinho de marketing e ganhar poder de fixação de preços numa área que é basicamente 
de commodity, com margens de lucro ridiculamente baixas. 
 
"Hoje em dia pode-se conseguir margens melhores em produtos eletrônicos de consumo, como 
ferro de passar roupa e barbeador elétrico, do que com televisores", diz Riddhi Patel, analista 
da IHS iSuppli. Para piorar, há toda uma geração de consumidores que aprendeu que vale a 
pena ser paciente no que se refere à mais recente engenhoca do mercado, pois os preços 
normalmente caem. 
 
Nem toda empresa tem a resistência necessária para disputar esse tipo de jogo. Em 18 de 
abril, a Royal Philips Electronics cedeu o controle de sua octogenária divisão de televisores a 
uma fabricante terceirizada asiática, a TPV Technology, sediada em Hong Kong. O executivo-
chefe da Philips, Frans van Houten, disse ter concluído que um simples "ajuste" no setor de TV 
não estancaria anos de prejuízos. Em 2008, a Philips saiu do sofisticado mercado de 
televisores de plasma. 
 
Embora os lucros sejam coisa difícil de acontecer, outras empresas, como Samsung, LG e 
Sony, relutam em encerrar suas produções de aparelhos de TV, responsáveis por levar suas 
marcas com destaque à casa do consumidor. Isso cria um líder de prejuízos em relação às 
vendas de aparelhos de margens mais altas, como tablets, smartphones e tocadores de discos 



Blu-ray. A Samsung e a LG apuram um lucro modesto em sua divisão de aparelhos de TV 
como um todo. 
 
A LG deu a largada na mais recente guerra de formatos em janeiro, ao lançar uma linha de 
produtos chamada Cinema 3D TV. Esses aparelhos empregam a tecnologia "film patterned 
retarder" (FPR), criada na própria empresa, que, segundo afirma a empresa sul-coreana, cria 
uma imagem em 3D sem os borrões e as centelhas dos aparelhos estereoscópicos de primeira 
geração vendidos a partir de 2010. Os televisores mais velhos exigem dispendiosos óculos 
"active-shutter", que funcionam a bateria e cujas lentes têm lâminas que se abrem e se 
fecham para criar o efeito 3D. 
 
Os novos aparelhos da LG empregam um filme especial em suas telas que atua juntamente 
com óculos polarizados leves, convencionais, empregados nos cinemas. A Vizio e os 
fabricantes chineses de televisores aderiram à nova tecnologia, e os executivos da LG 
disseram em março que estavam tentando atrair a Sony, compradora de longa data das telas 
da Samsung, para o seu front. 
 
Em defesa de seus aparelhos estereoscópicos e óculos a bateria, a Samsung contra-atacou, 
dizendo que a LG está usando tecnologia de 35 anos atrás que produz apenas metade da 
resolução potencial do pleno cinema de alta definição. A Samsung lançou uma campanha na 
mídia impressa da Coreia do Sul, na qual um ator, de terno e gravata, e um macaco, usam 
óculos 3D. O macaco pergunta: "Por que minha TV 3D não é totalmente de alta definição?" Em 
entrevista coletiva à imprensa em Seul um alto executivo da Samsung chamou os engenheiros 
da LG de "burros" pelo que qualificou de comparações enganosas entre as duas tecnologias. 
Posteriormente, pediu desculpas. 
 
David Das, vice-presidente de marketing de telas da divisão norte-americana de produtos 
eletrônicos da Samsung, diz que os aparelhos Cinema 3D da LG, de "passive-display" [tela 
estática], custam quase o mesmo que os modelos equivalentes da Samsung, porém com 
qualidade inferior de imagem. 
 
A Samsung está atendendo às reclamações dos consumidores ao criar óculos mais confortáveis 
de usar, incluindo dois pares grátis na compra de qualquer modelo e adicionais por US$ 50. 
Com os preços caindo a partir dos cerca de US$ 200 o par, os consumidores vão vivenciar a 
tecnologia 3D sem abrir mão da qualidade da imagem, diz Das. "Ao contrário de outras 
tecnologias 3D, não há comparação" no que se refere à qualidade, afirma ele. Um porta-voz da 
LG não retornou telefonemas para comentar a posição da empresa. 
 
Tudo isso é uma atração paralela ao desafio maior: "A grande questão não é a tecnologia, o 
que funciona e o que não funciona, e sim a aceitação do consumidor", diz Randy Waynick, 
diretor de vendas da Vizio. Para chegar lá, a Samsung, a LG e outros fabricantes de televisores 
3D estão incluindo outros recursos de fácil uso pelo consumidor, como a capacidade de baixar 
conteúdo da internet. 
 
A empresa de pesquisas DisplaySearch prevê, com otimismo, que aproximadamente 18 
milhões de aparelhos 3D serão comercializados este ano, número que crescerá para mais de 
91 milhões em 2014. James Cameron, diretor de "Avatar", afirma que os consumidores vão 
acabar acolhendo a tecnologia 3D. Ele formou recentemente uma empresa destinada a 
impulsionar a adoção da tecnologia 3D na televisão, nos esportes e na publicidade. "O que eles 
[consumidores] precisam é mais programação; assim, as vendas vão aumentar", diz o diretor. 
Resta aos fabricantes esperar que Cameron tenha razão. 
 



 
 
Dispositivos de projeção começam a ultrapassar as barreiras da ficção 
Ashlee Vance  
 
Quando o assunto é tecnologia de projeção, os cientistas da computação vêm nos 
decepcionando. Você pode dar a uma plataforma de slides em PowerPoint um certo arrojo, 
pendurando-a numa parede. Ou pode surpreender seus amigos com um sistema de home 
theater alterado e exibir "Bambi" no teto. Mas onde está a tecnologia que pode disparar 
hologramas da cabeça do robô R2-D2, da saga "Guerra nas Estrelas"? 
 
Ela pode muito bem estar na sala abarrotada de projetores de Bruce Thomas, na University of 
South Australia, em Adelaide. Thomas dirige o Wearable Computer Lab e vem trabalhando com 
pesquisadores da Intel no desenvolvimento de uma tecnologia de projeção.  
 
O grupo de pesquisadores desenvolveu um sistema que pode projetar imagens em objetos, em 
vez de telas ou paredes. Armados com um software desenvolvido por Thomas, os projetores 
curvam textos, imagens e vídeos ao redor dos contornos de um objeto. Um slogan pode 
"abraçar" uma garrafa de Coca-Cola; sistemas de direção e projetos podem ser projetados nos 
automóveis de um showroom. 
 
Thomas utiliza um software para criar um modelo de um item em três dimensões. Em seguida, 
ele fornece informações sobre a posição do projetor e aplica outro programa para descobrir os 
contornos que a projeção precisa executar.  
 
Embora ainda se trate de um projeto em pesquisa, Thomas diz acreditar que a tecnologia 
poderá encontrar um espaço no ambiente industrial - e é esse fator que vem despertando o 
interesse da Intel. 
 
Tente imaginar um trabalhador de uma fábrica de chips diante de dezenas de botões, 
alavancas e medidores, cada um controlando equipamentos caros e superssensíveis. "Até 
mesmo nossos especialistas ficam indecisos às vezes, se não realizaram algum procedimento 
perigoso em algum momento", afirma Dan McCulley, um pesquisador da Intel que está 
trabalhando com Thomas.  
 
O sistema de projeção poderá se mostrar útil ao destacar o botão correto e exibir um vídeo 
sobre o equipamento que lembrará o trabalhador sobre como executar determinadas tarefas 
difíceis. "Isso reforça a correção de seus procedimentos", diz McCulley, acrescentando que a 
companhia pretende testar a tecnologia em suas fábricas. 
 
Os fabricantes de automóveis vêm demonstrando interesse no uso do sistema para instruir os 
trabalhadores das linhas de montagem. O mesmo está acontecendo com representantes da 
indústria da defesa. As projeções poderão ser usadas para testar o projeto do painel de 
controle de um novo submarino antes do início de sua produção.  
 



Nascido nos Estados Unidos, Thomas foi visitar a Austrália, há alguns anos, e nunca mais 
retornou. Ele vem tentando encontrar maneiras de fundir a realidade virtual com o mundo 
real.  
 
"No setor manufatureiro, você faz uma maquete virtual e então gasta dinheiro de verdade para 
construir um protótipo", explica Thomas. "Queremos fazer com que as pessoas vejam e 
toquem um projeto antes que tomem algumas decisões que, de outra forma, são mais caras e 
permanentes." 
 
E quanto ao lado da ficção científica? Bem, Thomas refere-se à sua tecnologia como o sistema 
"Holodeck", uma homenagem à câmara de realidade virtual dos filmes e da série "Jornada nas 
Estrelas". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr., 1 e 2 maio 2011, Empresas, p. B3. 


