
O nocaute das grandes 

 
Tecnologia para TVs suga dinheiro e não se concretiza  
 
A lista é VIP, mas de fracassos: Hewlett-Packard, Toshiba, Intel e Philips. As gigantes 
da eletrônica tentam, sem sucesso, dominar uma tecnologia que permitiria TVs 
grandes, finas e baratas - a LCOS, Liquid Cristal On Silicon (Cristal Líquido em Silício).  
 
- O caminho está cheio de empresas que tentaram e falharam - diz Sandeep Gupta, 
diretor executivo da MicroDisplay, que desenha chips LCOS.  
 
O mercado de TVs caminha para aparelhos maiores e melhores e a LCOS é uma das 
poucas tecnologias que, na teoria, permitiria substituir os populares televisores com 
tubo de raio catódio e os caros modelos com displays de plasma.  
 
Numa TV LCOS, a luz é refletida em um ou mais microchips feitos de uma camada de 
cristal líquido e outra de transistores, projetando a imagem na frente da tela.  
 
A qualidade é rica e nítida. Mas, como várias empresas já descobriram, a LCOS 
também é um buraco negro para os investimentos.  
 
A Texas Instruments escolheu outro caminho. A empresa usa a Digital Light Processing 
(DLP) e já vendeu cinco milhões de aparelhos para uso em cinemas, projetores e TVs.  
 
Há um ano, a Intel anunciou, na Consumer Electronics Show (CES), maior feira de 
eletrônicos dos EUA, que reescreveria a história da televisão com os produtos LCOS.  
 
- É verdade - afirmou Paul Otellini, presidente da empresa, em Las Vegas, 
completando que os primeiros televisores estariam no mercado no final de 2004.  
 
Essa previsão se tornou um embaraço para a maior fabricante de processadores do 
mundo, que atrasou o projeto e depois o cancelou, em outubro passado. A Intel diz 
que superestimou o lucro com a tecnologia, mas especialistas afirmam que o design da 
empresa era muito complicado.  
 
Chris Chinnock teve uma sensação de déjà vu. O analista do mercado de displays para 
a Insight Media tem observado os projetos de LCOS desde os anos 90, quando IBM e 
JVC silenciosamente começaram a desenvolver a tecnologia, para depois engavetá-la.  
 
- A decisão da Intel causou frustração e dúvida sobre a LCOS - diz Chinnock.  
 
A Hewlett-Packard também tentou comercializar produtos com a tecnologia, em 1999. 
Chinnock, que acompanhou a investida da HP com atenção, explica porque o projeto 
foi cancelado em pouco tempo:  
 
- Eles não conseguiram alcançar o preço e a performance desejadas.  
 
Em 2002, a francesa Thomson desistiu de um televisor de US$ 8 mil com painéis 
LCOS.  
 
 
 



Pouco antes de a Intel abandonar sua aventura, a gigante holandesa Philips também 
arquivou o seu projeto, dizendo ter descoberto que ele não era ''grande o suficiente'' 
para acelerar a fabricação dos produtos. Chinnock conta que a Toshiba também 
interrompeu seus planos depois de problemas de estoque com a Hitachi.  
 
Mas o que a LCOS teria de tão importante que forçaria a perseguição das empresas 
pela tecnologia?  
 
Ela promete uma solução para o problema que assola a indústria de TV - como fazer 
aparelhos grandes, lindos e baratos. A tecnologia é também atrativa para os 
fabricantes de processadores, pois os displays LCOS poderiam ser aprimorados com a 
evolução dos chips.  
 
A tecnologia é possível. A JVC está avançando no uso da LCOS em produtos 
domésticos e a Sony já a usa em seus projetores mais caros.  
 
- Se analisarmos as investidas, descobriremos que foram tentativas erradas e que não 
significam que o LCOS está morto - diz Chinnock.  
 
A MicroDisplay, que trabalha com a tecnologia há mais de 10 anos, tenta transformá-la 
em algo rentável.  
 
Gupta, o diretor executivo da empresa, diz que a LCOS pode ser um terror pa ra se 
desenvolver, exigindo uma série de soluções cada vez mais complicadas. Oito 
especialidades são necessárias para desenvolver um bom produto, da óptica perfeita 
ao software e ao design do chip.  
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