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Os recursos disponíveis em salas de cinema vão finalmente começar a ganhar espaço na 
residência dos brasileiros. Mas o crescimento das vendas de televisores 3D deve vir 
acompanhado de uma acirrada disputa entre as duas tecnologias existentes atualmente, a 
ativa e a passiva. 
 
A principal diferença entre os dois padrões é o modelo dos óculos necessários para enxergar as 
imagens em terceira dimensão. A coreana LG lançará nas primeiras semanas de julho o 
primeiro modelo de TV 3D com tecnologia passiva, na qual os óculos não têm bateria e outros 
componentes eletrônicos. "Esse padrão torna os óculos mais leves e confortáveis, além de 
reduzir o preço para cerca de R$ 50", afirmou o gerente da linha de produtos de televisão da 
LG, Felippe Motta.  
 
A despeito da comodidade trazida pela tecnologia passiva, fabricantes como Samsung e Sony 
ainda dão preferência ao padrão ativo, e alegam que não há como conciliar imagem de alta 
definição (full HD) com o modelo 3D lançado recentemente. "Os óculos são realmente mais 
leves, mas há outros fatores que não compensam esse benefício", disse Luciano Bottura, 
gerente de marketing da linha Bravia, da Sony. 
 
Em meio à disputa dos fabricantes quanto ao uso de uma tecnologia, o preço dos produtos é 
um dos fatores que pode influenciar a decisão dos consumidores. O valor médio sugerido pela 
LG para o modelo de 42 polegadas da LG Cinema 3D Smart TV é R$ 4.199. O modelo de TV 
com padrão tridimensional de 40 polegadas da Samsung e da Sony tem preço médio de R$ 
3.699. 
 
O cenário de concorrência entre as tecnologias, entretanto, não inibe o tom otimista dos 
fabricantes quanto a esse mercado. A LG projeta venda de 588 mil televisores 3D em 2011, 
número que representa 6% das vendas totais de TVs de tela plana estimadas em 2011. A 
Samsung, por sua vez, espera vender 400 mil aparelhos 3D, sete vezes acima do verificado no 
ano passado. 
 
Para Luciano, da Sony, o lançamento de mais filmes e jogos com padrão tridimensional, bem 
como a exibição de mais programas e jogos esportivos nesse formato também devem 
impulsionar a venda de aparelhos com essa tecnologia. "Em mais dois ou três anos, as TVs 3D 
já terão uma presença mais forte e serão mais acessíveis no mercado brasileiro", disse.  
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