
Primeiro foram os computado-
res, depois os celulares. A próxi-
ma fronteira da internet está na
sala da sua casa. É a sua televisão.
No ano passado, televisores que
se conectam à web totalizaram
7,3% dos 5,5 milhões de TVs com
tecnologias de LCD e LED vendi-
das no Brasil, segundo a consulto-
ria GFK. O mercado total de tele-
visores, entre modelos de tubo e
ultrafinos, somou 12 milhões de
unidades produzidas em 2010, de
acordo com a Associação Nacio-
nal de Fabricantes de Produtos
Eletroeletrônicos (Eletros).

“Das três grandes telas - celu-
lar, computador e televisão -, a
TV foi a primeira a ser inventada
e a última a se conectar”, obser-
va Daniel Almeida, gerente de
produtos de televisores da LG. A
fabricante sul-coreana lançou os
primeiros modelos de TVs conec-
tadas no Brasil no ano passado.
Foram 25 opções. Este ano, uma
nova linha chegará às prateleiras,
com 20 aparelhos. “As TVs conec-
tadas serão 50% do nosso portfó-
lio. A televisão com internet vai
crescer muito este ano e será a
maior parte do mercado em 2013
e 2014”, prevê. A queda nos cus-
tos de tecnologia é um dos impul-
sionadores da venda dessas TVs.
Almeida calcula que, atualmen-
te, uma televisão conectada cus-
ta, em média R$ 200 a mais que
um modelo desconectado.

Por outro lado, a conectivida-
de ainda é mais difundida em
modelos mais sofisticados, co-
mo os de LED, diz Rafael Cintra,
gerente sênior de TVs da Sam-
sung. Dos 25 modelos de TVs co-
nectadas que a fabricante coloca-
rá no mercado nacional em 2011,
22 são LED. “As novidades tec-
nológicas entram nesta catego-
ria”, diz. Cintra calcula que das
5,5 milhões de TVs LCD vendi-
das no Brasil em 2010, 700 mil
eram LED. E, destas, 400 mil ti-
nham acesso à internet. Em
2011, o mercado total será de 4,5
milhões de televisores LCD. Os

modelos LED totalizarão 3 mi-
lhões, dos quais 1,6 milhão serão
conectados. “Ano que vem a
venda de LED ultrapassará a de
LCD [dentro da categoria ultrafi-
na]”, aposta. As três primeiras
TVs conectadas da Samsung fo-
ram lançadas no país há dois
anos. Em 2010, a oferta passou
para 14 modelos. “TVs com esse
recurso serão metade das nossas
vendas em 2011. Em 2010, repre-
sentaram 20%”, compara.

Popularizar o televisor com
acesso à web é parte da estratégia
da Sony para atingir os consumi-
dores emergentes, novo foco da
companhia. Dos 26 modelos à
venda no Brasil, 22 são conecta-
dos. “Temos produtos a partir de
R$ 1,3 mil”, afirma Luciano Bottu-
ra, gerente de marketing da linha
Bravia da Sony. As primeiras TVs
da fabricante com o recurso che-
garam às prateleiras no ano passa-
do. “O Brasil é o quinto país do
mundo com o maior número de
acessos à internet pela TV (da
Sony). Isso mostra que quem com-
pra aparelhos com esse recurso se
conecta”, diz Bottura, que acom-
panha o uso que os consumidores
fazem de seus aparelhos.

A taiwanesa AOC lançará sua
primeira linha de TVs conecta-
das em setembro. “Decidimos
lançar quando houvesse um pou-
co mais de conhecimento do
mercado”, explica Audiene Antô-
nio de Oliveira, gerente de pro-
dutos da companhia que produz
apenas TVs de tela fina. ■

MERCADO

Internet invade
definitivamente
a televisão

QUEDADEPREÇOS

Apesar da prognóstico positivo
para o mercado de TVs conecta-
das, ainda há barreiras a ser en-
frentadas. Abrangência, quali-
dade e preço dos serviços de
banda larga são algumas. O Bra-
sil tem 42,1 milhões de cone-
xões rápidas à web - 26,3 mi-
lhões móveis e 15,8 milhões fi-
xas, segundo a Associação Brasi-
leira de Telecomunicações. “A
infraestrutura e a qualidade da
conexão interferem na qualida-

de da TV conectada. Outra ques-
tão é a conexão chegar até o pro-
duto, pois as casas brasileiras
não têm ponto de acesso à rede
na sala”, afirma Daniel Almei-
da, gerente de produtos de tele-
visores da LG.

A solução da empresa para
resolver pelo menos parte do
problema é oferecer gratuita-
mente adaptadores sem fio pa-
ra os consumidores. Com o
acessório, a TV se conecta à
web por meio do roteador sem
fio usado para distribuir o sinal
da internet a notebooks e ta-
blets, por exemplo. “Estamos
buscando parcerias para levar

42%
Foi quanto caiu o valor de TVs
LED de 32 polegadas no primeiro
trimestre de 2011 ante o mesmo
período de 2010, segundo a GFK.

39%
Foi o percentual de retração
de preços de televisores LED de
40 a 42 polegadas no período
de janeiro a março deste ano.

12 milhões
Foi o total de TVs produzidas
no Brasil em 2010, de acordo
com a Eletros, incluindo
modelos ultrafinos e de tubo.

5,5 milhões
Foi o volume de TVs ultrafinas,
de LCD e LED, vendidas no
Brasil ano passado, segundo
a consultoria GFK.

Fabricantes como LG, Samsung, Sony e AOC ampliam linhas
que garantem conexão com a rede mundial de computadores

O Brasil é o quinto
país do mundo em
número de acessos
à internet por meio
de TVs da Sony, que
acompanha o uso
que os consumidores
fazem das conexões a
partir dos televisores

Fabricantes criam estratégias
para solucionar entraves
que dificultam adesão à nova
geração de televisores

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br
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DanielAlmeida,daLG:
“ATVfoioúltimoprodutoa
seconectar, agoraquercorrer
atrásdotempoperdido”
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Para especialista, TVs
serão ferramentas
de interatividade
e integração de
diferentes conteúdos,
que passarão a ser
oferecidos em uma
nova plataforma

Carrefour dizque não cederá controle no país

Murillo Constantino

a TV com a banda larga para as
casas das pessoas. A banda lar-
ga é um custo fixo, então, esta-
mos pensando em mecânicas
que permitam a degustação do
serviço, por exemplo”, diz Ra-
fael Cintra, gerente sênior de
TVs da Samsung.

Outro desafio é tornar a expe-
riência de internet na TV mais
atraente e simples. Julio Pus-
chel, analista sênior da consul-
toria Informa Telecoms & Me-
dia,aposta que a televisão é
uma plataforma propícia para
fomentar o acesso a conteúdo;
e não para a navegação na web
nos moldes tradicionais. “Não

acredito no acesso a e-mail ou
dados pessoais pela TV”, obser-
va. “A TV terá o papel de inte-
grar diferentes fornecedores
de conteúdo, como jogos e ví-
deo, e será uma ferramenta de
comunicação e interatividade,
permitindo maior integração
com redes sociais”, completa.
Os modelos da Samsung con-
tam com esse recurso e redes
sociais são um dos chamarizes
do produto.

A AOC, que entrará neste
mercado em setembro, negocia
com o Yahoo para que os televi-
sores conectados venham com
aplicativos que deem acesso di-

reto a determinados conteúdos
do portal, como esportes, notí-
cias e filmes. “Há empresas que
colocaram browser na TV, mas
nós achamos prematuro”, diz
Audiene Antônio de Oliveira,
gerente de produtos da AOC. A
nova linha da LG terá navega-
dor e a empresa aposta em par-
cerias com desenvolvedores pa-
ra oferecer conteúdos para a no-
va plataforma. “Na internet, a
navegação é com o mouse, na
TV é com o controle remoto.
Acreditamos no desenvolvimen-
to de uma nova linguagem para
a entrega de conteúdo”, diz Al-
meida. ■ F.M.

Fabrice Dimier/Bloomberg

ALTERNATIVA

D-Linkquervender
30 mil equipamentos
paraconectar TVs

Para competir com o crescente
mercado das TVs conectadas, a
fabricante taiwanesa de modems
e roteadores D-Link lançou ontem
um equipamento voltado para
conectar qualquer modelo de
televisão à internet. A companhia
espera vender 30 mil aparelhos
neste ano no Brasil ao preço
sugerido de R$ 900, de acordo
com o presidente da empresa,
Victor Fernando Prodcurchin.
A ideia é aproveitar a
oportunidade de conectar o
parque de TVs sem decodificador
digital e web ainda presentes no
Brasil. Além disso, Prodcurchin
acredita que mesmo os donos de
TVs já conectadas podem optar
pelo produto por conta do
conteúdo oferecido, cerca de 180
aplicativos, por enquanto quase
todos sem conteúdo nacional.
A empresa diz estar negociando
com provedores de conteúdo
como Terra e Saraiva, que
possuem locadoras on-line de
vídeos, além da americana
Netflix, parceria que deve
entrar em vigor em setembro,
de acordo com a empresa.
Por enquanto, o produto será
importado das fábricas da D-Link
em Taiwan e na China, mas a
empresa programa começar
a produzir no Brasil a partir de
2012, segundo Prodcurchin.
A companhia está negociando
com os governos estaduais
para decidir o local da fábrica.
Carolina Pereira

O Carrefour afirmou ontem que não tem planos de ceder o controle
de suas operações no Brasil e quer fortalecer sua posição no país,
além de em outros emergentes como Indonésia e China. A empresa
francesa está considerando todas as opções para se fortalecer nesses
mercados, disse o presidente da empresa, Lars Olofsson. O executivo
se negou a comentar especificamente sobre o Pão de Açúcar.
Acionistas do Carrefour aprovaram a cisão da rede de descontos Dia.
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Aviso de Licitação

web é uma das barreiras
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