
As rápidas mudanças tecnológi-
cas que embalam o mercado de
eletroeletrônicos colocam, mais
uma vez, as gigantes coreanas LG
e Samsung na disputa pelo cres-
cente mercado de televisores 3D.
Ambas as companhias preten-
dem atingir pelo menos 50% des-
se segmento com os esforços que
estão sendo realizados para apro-
veitar o período de alta das ven-
das até dezembro. A explicação
para voltar suas estratégias para a
nova tecnologia está no aumento
da demanda pelo produto, que
passou de 50 mil unidades em
2010 para uma previsão de 500
mil ao final deste ano.

O volume a ser comercializado
representa apenas 5% do merca-
do total de TV esperado para
2011, que gira em torno de 10 mi-
lhões de unidades, segundo as
empresas. Mas essa é uma parcela
considerável pelo pouco tempo
de mercado da tecnologia, que en-
trou de fato no segmento apenas
em 2010. “Esse será o Natal 3D”,
diz Fernanda Summa, gerente de
produtos da área de TV da LG.

Entre os motivos para a popu-
larização dos modelos está a
queda dos preços. Em 2010, um
aparelho de 40 polegadas custa-
va, em média, R$ 5,7 mil. Hoje,
custa cerca de R$ 3 mil — uma
queda de 47,3%. Além disso, o
segmento espera crescimento
entre 15% e 20% nas vendas no
Natal deste ano sobre o de 2010.

Em Seul, no complexo LG
Twin Towers, quartel-general da
companhia, Moonsuk Lee, dire-
tor senior de televisores para o ex-
terior, diz que 3D é mais do que
uma estratégia para diferenciar-
se da concorrência. “De todos os
recursos que a indústria tem de-
senvolvido nos últimos tempos,
a 3D é a de maior peso, razão que
nos tem levado a incluir a tecnolo-
gia em televisores, celulares e até
mesmo projetores”, disse ele em
entrevista ao BRASIL ECONÔMICO.
Contudo, Lee alerta que sem con-
teúdo apropriado, não há como
acelerar este mercado.

Em todo o país
Os preços dos aparelhos estão fi-
cando mais acessíveis e as fabri-
cantes têm ampliado a distribui-

ção dos televisores por todas as
regiões do país. “No ano passa-
do, a venda estava concentrada
no eixo Rio-São Paulo e hoje a
TV 3D pode ser encontrada no
Brasil inteiro”, diz Rafael Cin-
tra, gerente de TV da Samsung.

Já a LG está realizando uma
ação nos pontos de venda de to-
do o país com uma equipe de
400 profissionais para reforçar
as características de seus produ-
tos. “O treinamento vai de lojas
especializadas em eletroeletrô-
nicos a grandes e pequenas vare-
jistas”, diz Roberto Barboza, di-
retor de vendas da LG.

Fora das telas
A expansão do 3D não ficará
apenas nas TVs. Apesar de ser
um mercado ainda incipiente, a
tecnologia está em eletroeletrô-
nicos, como celulares e home
theaters, que serão vendidos
no Natal que se aproxima.

De olho neste mercado, a LG
apresenta hoje o celular Opti-
mus 3D, que reproduz imagens,
filme e jogos em imagens tridi-
mensionais. Para se ter ideia do
espaço que a nova tecnologia
vem ganhando dentro da com-
panhia, 70% do portfólio de te-
levisores da LG terão a tecnolo-
gia 3D já no próximo ano.

“Nesse ano, fizemos o maior
investimento em ações publici-
tárias para falar dos diferen-
ciais que a nossa tecnologia
tem frente à concorrência”,
diz Fernanda Summa. ■ Cola-
borou Françoise Terzian
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De olho no aumento das vendas
de TV 3D nos próximos anos, a
tradicional fabricante de óculos
de sol Oakley lançará no próximo
mês no mercado brasileiro
modelos específicos para
visualizar imagens na nova
tecnologia. O produto será
importado dos Estados Unidos e
comercializado na loja da marca
no Shopping Morumbi, na capital
paulista, e chegará com preço em
torno de R$ 470. “A Oakley é uma
empresa que está sempre à
frente quando falamos em
tecnologia e enxergou no
mercado 3D uma oportunidade
para investir”, diz Rodrigo
Chagas, gerente de produtos da
companhia. Além da venda para o
consumidor final, a Oakley tem
mantido contato com as
fabricantes de eletroeletrônicos
para fechar parcerias. “Essa
tecnologia terá uma vida longa.
Mesmo que as empresas lancem
aparelhos que não necessitem de
um acessório, ele só será
acessível depois de muito tempo”,
avalia Chagas, sobre a intenção
das fabricantes de aposentar os
óculos 3D até 2016. Outro ramo
que a empresa tem explorado são
os lançamento de filmes nos
cinemas para ter seus produtos
utilizados nas sessões.

Natal acirra briga por
3D entre LG e Samsung

OPORTUNIDADEDEMERCADO

Oakley lançará óculos
3D no próximo mês

PREÇOBAIXO

“De todos os recursos
desenvolvidos até hoje, a
3D é a de maior peso, razão
que nos tem levado a incluir
a tecnologia em televisores,
celulares e projetores”

13,3%
foi a variação do preço dos
televisores de tela fina em
geral, segundo dados da
consultoria GFK. A queda
levou o segmento a ter uma
variação positiva de 68,6%.
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Gigantes coreanas de eletroeletrônicos voltam suas estratégias para a nova tecnologia
de TV com a intenção de abocanhar metade do segmento no Brasil até o final deste ano

22,5%
foi a queda das vendas de
televisores de tubo, segundo
dados da consultoria GFK
até julho, o que mostra o
interesse dos consumidores
por novas tecnologias.
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Televisores de LCD dominam 
hoje o mercado brasileiro
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*Dados de janeiro a julho deste ano
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Os Jogos Olímpicos no Brasil,
em 2016, provavelmente serão
assistidos pelos amantes de es-
portes em televisores com tec-
nologia 3D e sem a necessidade
de se utilizar óculos especiais pa-
ra visualizar as imagens tridi-
mensionais. Essa é a expectati-
va de LG e Samsung para o seg-
mento daqui a cinco anos por
conta da evolução da tecnologia
e do aumento no ritmo de ven-
das nos próximos anos.

“Hoje ainda é muito difícil
ter uma TV com diferentes ân-
gulos de visão sem óculos. Mas
até 2016 isso já estará no merca-
do”, explica Fernanda Summa,
gerente de produtos da LG.

Apesar da projeção, a compa-
nhia já tem produtos 3D em seu

portfólio que não necessitam
de óculos, como é o caso do ce-
lular Optimus 3D. A explicação
para a diferença no prazo entre
um produto e outro para o uso
dos óculos está no tamanho
dos monitores.

“Nós ainda não temos uma
previsão certa mas deve ocorrer
dentro de dois a quatro anos”,
aponta Rafael Cintra, gerente sê-
nior de TV da Samsung.

Primeiros passos
Apesar das projeções das com-
panhias coreanas, a Semp Toshi-
ba lançou no início deste ano
um modelo de TV 3D de 20 pole-
gadas que não necessita da utili-
zação de óculos. À época, entre-
tanto, a própria empresa afir-

mou que a tecnologia necessita-
va de aprimoramentos para ex-
pandir a iniciativa para todo o
portfólio, o que incluía televiso-
res com polegadas maiores.

Outra empresa a entrar nessa
corrida é a japonesa Sony, que
lançará no próximo mês um no-
tebook 3D que não precisa da
utilização de óculos.

Mas enquanto essa inovação
não se populariza, as empresas
utilizam as características de
seus óculos para levar vanta-
gem frente à concorrência. “Es-
tamos um passo à frente pois
nossos óculos são passivos - ou
seja, o sistema 3D está inserido
na televisão e não no acessó-
rio”, comenta a gerente de pro-
dutos da LG. ■

A base de assinantes de TV pa-
ga no Brasil cresceu 2,96% em
agosto na comparação com o
mês anterior. No total, foram
334,6 mil novos assinantes, se-
gundo informações da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel). De janeiro a agosto, o
número de novos assinantes
soma cerca de 1,9 milhão de
clientes. No total, as assinatu-
ras de TV paga no país somam
11,6 milhões

Com base nos dados do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), a Anatel esti-
ma que o segmento de TV por
assinatura já alcance 38,3 mi-
lhões de pessoas.

Os serviços de satélite
(DTH) continuam crescendo e
já são responsáveis por 52% do
mercado de TV paga, enquanto
os serviços prestados por cabo
representam 45,7%. Os 2,3%
restantes correspondem a dis-
tribuição de sinal por micro-
ondas (MMDS).

Na semana passada, a Comis-
são de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio
da Câmara dos Deputados
aprovou proposta de lei que
permite às operadoras de TV
por assinatura ofertarem, de
modo opcional, a venda de ca-
nais avulsos, além do pacote
pago pelo assinante. O objeti-
vo da comissão é obrigar as
operadoras a oferecer canais
avulsos, de modo adicional
aos seus pacotes de conteúdo.
O projeto ainda precisa passar
pelas comissões de Ciência,
Comunicação e Informática e
Defesa do Consumidor. ■ Bra-
sil Econômico On-line

Fabricantes devem aposentar
os óculos 3D até 2016

TV por
assinatura
cresce 3% e
fecha agosto
com 334,6 mil
novos clientes

Gerdau vende US$ 7,5 mi em aço para o WTC

Mustafa Ozer/AFP

Base de assinantes da
TV paga no Brasil
chega a 11,6 milhões,
com crescimento de
3% no mês de agosto
em relação a julho.
Projeções da Anatel
indicam que número
total de assinantes
no país deve
chegar a 38,3 milhões
de clientes

“

Paul Goguen/Bloomberg

Alguns produtos, cuja visualização das imagens são menores, como celulares e notebooks, já
são comercializados sem a necessidade de se utilizar os acessórios específicos para a tecnologia

FabricantesdeTV3Dprojetam
para2016ofimdautilização
deóculosparaatecnologia

Hoje ainda é muito
difícil ter uma TV
com diferentes
ângulos de
visão sem óculos

Fernanda Summa
Gerente de produtos de TV da LG

A Gerdau fechou contrato no valor de US$ 7,5 milhões para fornecer
vergalhões para Navillus Inc. construtora responsável pelo do centro
de segurança de veículos do novo edifício do World Trade Center, em
Nova York. A Gerdau será responsável por fornecer vergalhões para
cerca de 31 mil metros de concreto, diz a siderúrgica em nota. Em 2007,
a Gerdau participou do projeto de reconstrução do WTC, doando vigas
de abas largas para o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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