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Tom Kang, vice-presidente, diz que a aposta do grupo é em países emergentes: "O 
mercado de computadores pessoais no Brasil tem grande potencial"   
O mercado brasileiro é uma das grandes apostas da TPV, grupo chinês que se tornou o 
maior fabricante de monitores do mundo após anunciar, em dezembro, um acordo de 
fusão com a área correspondente da Philips. 
 
Os planos para o curto prazo incluem a fabricação de TVs com tela de cristal líquido 
(LCD) em Manaus (AM) a partir de abril. Com isso, a TPV quer se tornar a primeira 
empresa a produzir esse tipo de aparelho no país. 
 
A empresa, que investiu US$ 35 milhões para instalar uma fábrica de monitores no 
Brasil no ano passado, está gastando mais US$ 2 milhões agora em melhorias 
operacionais e no projeto da TV de LCD. 
 
"O mercado de computadores pessoais no Brasil tem grande potencial. É um país 
muito importante para a TPV", afirma o vice-presidente mundial de vendas do grupo, 
Tom Kang. O executivo esteve em São Paulo na semana passada, onde concedeu uma 
entrevista ao Valor.  
 
Com melhorias no cenário econômico e apesar da concorrência do chamado "mercado 
cinza", Kang aposta num aumento da demanda por PCs no Brasil. 
 
A companhia chinesa decidiu concentrar seus esforços nos mercados emergentes, já 
que nos países desenvolvidos as vendas de computadores estão estagnadas. A 
expectativa é alcançar faturamento de US$ 95 milhões no Brasil neste ano, o que 
representa crescimento de 15% em relação a 2004. A empresa produz mon itores com 
sua marca AOC e para terceiros. 
 
A fábrica do grupo em Manaus deverá alcançar a capacidade máxima, de 1 milhão de 
monitores por ano, ao longo de 2005. 
 
Os números ainda não traduzem o cenário pós-fusão com a Philips. A combinação dos 
negócios dará ao grupo entre 15% e 20% do mercado nacional de monitores - 
comparável aos 10% atuais. Com essa parcela, a TPV ficará consolidada em terceiro 
lugar. 
 
No mundo todo, a nova empresa será líder no segmento de monitores para 
computador (de tubo e de cristal líquido) e terá receita anual estimada em US$ 6 
bilhões. Sozinha, a TPV faturou US$ 4 bilhões por ano. 
 
Segundo Kang, juntas, as empresas ganharão força também em TVs de tela plana. O 
executivo espera que esse mercado dobre de tamanho neste ano, atingindo 16 milhões 
de unidades no mundo. "Com a Philips, seremos um competidor global", diz Kang. Para 
ele, a fusão auxiliará a TPV em sua estratégia de avançar nos mercados emergentes. 
 
O acordo com a Philips foi anunciado em dezembro e deverá ser formalizado at é 
março. A TPV vai incorporar a divisão de monitores da Philips, o que resultará numa 
capitalização de US$ 350 milhões. No final, o grupo holandês terá participação de 15% 
no capital da TPV e a opção de converter mais 10% num prazo de dez anos. Se isso 



acontecer, a Philips se tornará o maior acionista da companhia, que hoje é controlada 
pela BOE, uma estatal de Pequim.  
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