
Com eles, tudo é show  
 
Projetor deixou de ser sinônimo de um objeto restrito às salas de reuniões das empresas e aos 
auditórios. Nos últimos tempos, passou a ser também uma ferramenta de trabalho para o 
profissional em trânsito e um item a mais na lista de objetos de desejo das famílias motivadas a 
incrementar o home theater. E as últimas inovações tornaram os projetores ainda mais próximos 
dos sonhos de seus usuários. 
 
O executivo que vive em deslocamento pode contar agora com equipamentos menores, mas com 
maior capacidade de conexão e mais recursos para fazer apresentações de impacto. As empresas, 
por sua vez, encontram opções que permitem conectar não só um, mas vários projetores 
simultaneamente em rede, reduzindo custos e melhorando os resultados nas apresentações e 
treinamentos. Quem está de olho em acrescentar um algo mais às partidas esportivas, aos filmes 
e aos espetáculos vistos em casa também encontra soluções de projeção com conexão com 
diferentes eletroeletrônicos.  
 
A lista de recursos da nova safra de projetores inclui suporte a televisão de alta definição (HDTV) 
e acesso a canais digitais de televisão a cabo, novos sistemas de jogo e conectividade baseados 
em media centers ou em consoles e computadores pessoais. Graças à capacidade de adaptação 
dos projetores às redes sem fio também é possível reduzir a desordem de cabos, ganhar 
versatilidade na instalação e garantir comodidade no uso. 
 
LCD versus DLP 
Atualmente, existem vários formatos de projeção concorrentes, entre os quais destacam-se pela 
abrangência as tecnologias LCD e DLP. Graças ao surgimento da tecnologia LCD na década 
passada, encabeçada por empresas como Sony e Epson, foi possível reduzir os custos de 
produção, enquanto os equipamentos ficavam menores e mais práticos, tanto no transporte como 
na montagem. 
 
O consumo de energia também foi reduzido e suas fontes de emissão de calor melhoram 
constantemente, o que torna o projetor um equipamento confiável e seguro. Além disso, 
conseguiu-se um aumento considerável na duração de suas lâmpadas, das quais depende a vida 
útil da projeção. Há pouco mais de cinco anos, as lâmpadas duravam de 300 a 500 horas. Hoje 
em dia, a maioria dos modelos resiste entre 3 mil e 4 mil horas, sendo que algumas soluções 
agüentam firme por até 8 mil horas. Mas enquanto a tecnologia LCD melhorava do ponto de vista 
técnico e funcional, a chegada de uma nova tecnologia, desenvolvida nos laboratórios da Texas 
Instruments e denominada DLP (Digital Light Processing ou processamento digital da luz), agitou 
ainda mais o mercado. 
 
A diferença principal entre as duas tecnologias está na maneira como utilizam a luz e as lentes 
que a projetam. Enquanto a LCD conta com painéis de cristal líquido pelos quais a luz passa, o 
processador DLP apresenta uma superfície refletiva composta de milhares de diminutos espelhos 
que projetam a luz. Na tecnologia DLP, cada um dos espelhos representa um ponto projetado pelo 
equipamento. As duas tecnologias têm vantagens e desvantagens, e a guerra não fez nenhuma 
vítima fatal. 
 
Ao contrário, as empresas continuam a oferecer ambos os formatos e a desenvolver ambas as 
tecnologias, sempre superando suas falhas. Sorte do consumidor. A imagem serrilhada 
apresentada pelos projetores com tecnologia LCD, por exemplo, ficou no passado. É preciso estar 
muito próximo da tela para notar a diferença entre as projeções de um equipamento da categoria 
e as de um aparelho DLP. Embora dominem o mercado, essas duas tecnologias de projeção não 
são as únicas. Outra opção são os equipamento LCoS (Liquid Crystal On Silicon, ou cristal líquido 
sobre silício), um híbrido do LCD como o DLP. 
 



Basicamente, esse sistema utiliza painéis de cristal líquido no lugar dos pequenos espelhos de 
DLP, conseguindo com isso projetar imagens com maior nitidez e contraste frente aos seus 
concorrentes. O maior inconveniente do formato LCsS é o preço, consideravelmente mais alto que 
o dos equipamentos convencionais. Institutos de pesquisa nos Estados Unidos também trabalham 
em projetos de projeção por raios laser. O objetivo é desenvolver produtos que consumam menos 
energia e produzam menores índices de calor e de ruído que os emitidos pelos projetores atuais. 
 
Projetor ou TV? 
Enquanto os formatos DLP, LCD e LCoS brigam entre si, na arena doméstica os projetores 
enfrentam os  televisores de tamanho grande, baseados tanto na tecnologia de plasma como LCD. 
Nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, a concorrência nesse mercado é tamanha que 
várias empresas tiveram de mudar suas estratégias. 
 
Na área de computação, companhias como HP, Dell, Gateway e Toshiba optaram por colocar em 
suas listas de produtos televisores de plasma ou LCD ao lado de projetores. Da mesma forma, as 
empresas dedicadas tradicionalmente à projeção, como InFocus e Epson, optaram por entrar no 
mercado de televisores e oferecem modelos de tela plana. Até fabricantes de setores como 
impressão e monitores, entre elas Xerox e ViewSonic, agora também oferecem projetores e 
televisores. Todos sabem que a tendência no mercado de consumo é a substituição dos 
equipamentos atuais por versões planas ou ultraplanas que façam menos volume e ofereçam 
maior definição e qualidade de imagem. Além disso, a nova geração de aparelhos precisa aceitar 
os novos formatos de televisão a cabo digital e de alta definição.  
 
Tanto os televisores grandes como os projetores têm suas características particulares que devem 
ser observados no momento da compra. Em primeiro lugar, devemos levar em conta o preço. Os 
projetores custam a partir de 2.700 reais – sem considerar a tela de projeção, que em alguns 
casos é opcional, já que a projeção pode ser feita em um painel ou em uma parede branca – e 
podem oferecer visualização em formatos que superam facilmente 60 polegadas. Os televisores 
de plasma e cristal líquido, por sua vez, não têm preços iniciais inferiores a 11.000 reais, em 
formatos normalmente inferiores a 50 polegadas. 
 
O brilho e o contraste, duas das críticas mais comuns dirigidas aos projetores no passado, não são 
mais sua debilidade. Os modelos atuais competem com os televisores convencionais, 
principalmente em ambientes de penumbra. De qualquer forma, nunca soubemos de 
telespectadores que queiram ver seu filme favorito em um ambiente com muita claridade, exceto 
aquelas que temem a escuridão, os paranóicos ou os que detestam as salas escuras dos cinemas. 
Quem faz questão do brilho, no entanto, deve preferir os televisores grandes, principalmente os 
modelos de plasma. 
 
É importante ressaltar que os projetores permitem ajustar o tamanho da imagem. Como 
mencionado, com um projetor pode-se passar de uma tela de 30 polegadas para formatos de 60, 
72, 80 ou até entre 100 e 200 polegadas somente com o ajuste da distância, mesmo que as 
grandes telas dependam da potência das lâmpadas e da qualidade dos mecanismos de projeção. 
Melhor ainda, essa versatilidade também está combinada com a portabilidade.  
 
Outro ponto a levar em conta é o espaço que os equipamentos ocupam. Enquanto o projetor pode 
ser montado no teto ou sobre uma mesinha posicionada atrás do sofá ou da sala de conferência, 
os televisores devem ser montados sobre um móvel.  
 
O maior inconveniente dos projetores continua sendo a duração das lâmpadas, cujo ponto médio 
de nitidez está entre 2 mil e 3 mil horas nos modelos mais recentes. Os televisores em formato 
LCD e plasma, em compensação, podem trabalhar por até 8 mil horas e, em muitos casos, 
chegam a 12 mil e 16 mil horas. Empresas como Samsung, Sony e Toshiba estão desenvolvendo 
novos processadores em LCD, em plasma e até em novos formatos, como as telas flexíveis, que 
permitam projetar além de 50 mil horas.  



Assim como os televisores gigantes, os projetores também possibilitam o compartilhamento de 
informações com o computador, os sistemas de cabo e a televisão convencional e digital, DVD 
players e reprodutores VHS. Sem contar os consoles de jogos. Ou seja , versatilidade é com eles 
mesmos. 
 
 
O cinema em casa 
A televisão a cabo e os serviços de pay-per-view ou de locação de VHS e DVD têm levado às salas 
de muitos lares as produções cinematográficas sem cortes e com pouca demora em relação à data 
de estréia. Agora, a possibilidade de vê-las como no cinema, com um imponente sistema de som 
e tela de grandes dimensões, é cada dia mais real. Talvez até não seja má idéia consultar um 
decorador e selecionar a parede da sala que será pintada de branco ou o local de instalação da 
tela, já que os projetores para uso domésticos chegaram para ficar. 
 
A Hewlett-Packard entrou nesse mercado com equipamentos como o ep9010 e o ep7110, com o 
propósito deliberado de transformar a sala da sua casa em uma sala de cinema. Ambos os 
equipamentos têm um bonito desenho de linhas curvas que deve harmonizar com a decoração de 
muitos lares modernos. O HP ep9010 combina, dentro do corpo do projetor, uma unidade de DVD 
e alto-falantes para som estéreo 2.1, com um subwoofer de 30 watts, além de saída de som 5.1. 
O equipamento tem contraste de 1.600:1, capacidade de projeção em formato panorâmico e 
lâmpada com vida útil estimada em mais de 4 mil horas. A palavra que define o ep9010 não é 
portabilidade, já que o produto pesa 10 quilos, mas versatilidade. Além de ler conteúdos em 
DVDs, CDs, VCDs e MP3, o aparelho recebe sinal em NTSC, PAL, SECAM, HDTV, DVI e de vídeo do 
PC na resolução SXVGA. Custa 9.999 reais. O ep7110 é como uma versão reduzida do ep9010. 
Tem resolução XGA de 800 por 600, contraste de 1.600:1 e conectividade com os formatos de 
televisão existentes na região latino-americana, bem como HDTV. Sai por 7.999 reais. 
 
Outro produto talhado para home theaters é o PJ755D, da Viewsonic. Com tecnologia DLP, ele 
pesa 3,40 quilos, tem luminosidade de 2.700 ANSI lumens e contraste 2.000:1. O equipamento 
oferece excelente qualidade em jogos e filmes, além de atuar em atividades de computação, 
graças às suas portas para vídeo e conectividade com o PC. Neste mesmo segmento está o 
equipamento PE7700, da BenQ, que possui o processador DLP HD2+DMD, da Texas Instruments, 
apresenta 1.000 ANSI lumens e tem contraste de 2.500:1. Um de seus diferenciais é a presença 
de uma roda para segmentação de cor que exibe até 16,7 milhões de cores. Com resolução WXGA 
de 1.280 por 720 pontos, este equipamento chega a produzir uma imagem de 100 polegadas a 
uma distância inferior a três metros.  
 
A BenQ tem outra novidade para o segmento. O PE8720, também baseado no processador DLP 
HD2+DMD da Texas, pesa 9 quilos, tem contraste de 5.500:1, resolução WXGA de 1.280 por 720 
pontos, disponibilidade para HDTV e luminosidade de 1.000 ANSI lumens. Os dois produtos da 
BenQ ainda não tem data de lançamento definida no Brasil. 
 
A InFocus, uma das empresas com maior experiência em projetores, também tem um 
equipamento para casa, o LP 600. Com contraste de 1.100:1 e resolução de 1.280 por 768, ele é 
capaz de suportar todos os formatos de televisão e de HDTV disponíveis. O LP 600 usa tecnologia 
DLP, pesa 2,4 quilos e apresenta brilho máximo de 2.000 ANSI lumens. Quando usado em 
conjunto com o acessório opcional LiteShow, ganha recurso de conectividade sem fio. Preço: 
8.701 reais, com o dólar cotado a 2,70 reais. 
 
Na linha Sony, um dos destaques é o VPL-ES2, equipamento de 2,8 quilos e preço em torno de 
6.000 reais. Sua boa luminosidade (1.500 ANSI lumens) e resolução SVGA são, segundo a Sony, 
o resultado da nova tecnologia de painel LCD TFT de 0,62 polegada. O equipamento é dotado de 
um sistema de resfriamento que contribui para reduzir o ruído do ventilador (33 decibéis no modo 
normal) e de um ajuste para economia de energia que ativa a função quando o equipamento fica 
ocioso por dez minutos.  



O VPL-ES2 possui seis modos diferentes, de acordo com o tipo de aplicação: Cinema (Cinema), 
Dynamic (Dinâmico), Game (Jogo), Living (Ao vivo), Standard (Normal) e Presentation 
(Apresentação). 
 
Pequenos e versáteis 
Para o mundo do trabalho, lugar onde iniciaram carreira, os projetores levam a maioria das 
funcionalidades dos equipamentos de uso doméstico, somadas à portabilidade e aos recursos de 
comunicação, principalmente as conexões sem fios. Entre os equipamentos pequenos há produtos 
como o sb 21, de apenas 1 quilo e preço em torno de 10.000 reais. O equipamento da HP tem 
brilho de 1.000 ANSI lumens, contraste de 1.800:1 e pode aceitar conteúdo em vídeo proveniente 
da TV, VHS, DVD e HDTV, bem como de computador com Windows e Mac OS. Ou seja, é uma 
alternativa tanto para levar na maleta como para acomodar em casa. 
 
Um equipamento de características similares, mas um pouquinho mais pesado (1,7 quilo) é o 
mp3130, também da HP, que sai por 19.999 reais. Um de seus destaques é o cômodo formato 
vertical, o que permite seu ajuste às necessidades mais complicadas de espaço. O mp3130 possui 
contraste de 2.000:1, luminosidade de 1.800 ANSI lumens e resolução XGA. O modelo mp3130w, 
não disponível no Brasil, conta com as mesmas características do modelo anterior, mas inclui 
também o módulo Smart Attachment L1619A e uma placa sem fio 802.11b CF para comunicação 
wireless com os computadores. 
 
Capacidade de comunicação Wi-Fi 802.11b também é um dos atrativos do PB8260, que a BenQ 
deve lançar comercialmente neste trimestre nos Estados Unidos, mas ainda sem lançamento 
previsto no Brasil. O PB8260 apresenta contraste de 2.000:1, 3.500 ANSI lumens e resolução XGA 
de 1.024 por 768 pontos. Ele oferece compatibilidade com sinais de vídeo em NTSC, SECAM, 
HDTV e portas para conectividade para PC-RGB, DVI, SVideo e D-sub, o que o torna adequado 
para salas de conferências e reuniões corporativas.  
 
Fonte: PC World online - acesso em 12/5/2005 


