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Como em aparelhos de tubo, americanos, japoneses e coreanos disputam liderança na 
2ª geração 
 
Todo dia pela Ásia, milhares de telas de cristal líquido e plasma saem de fábricas da 
Samsung, Matsushita, Sharp, Pioneer, LG, e cinco companhias de Taiwan. Elas estão 
entre as maiores fabricantes mundiais dos delgados e elegantes aparelhos de TV que 
estão agora entrando nos lares de todas as partes do mundo. 
 
Os asiáticos se comprometeram com uma capacidade de produção de US$ 35 bilhões 
em telas planas em 2004 e 2005. E enquanto os fabricantes de televisores apresentam 
suas apostas, legiões de fornecedores de vidro, semicondutores e outros componentes 
estão acelerando suas próprias linhas de produção. 
 
O aumento dos investimentos e a proliferação dos fornecedores estão derrubando os 
preços das telas a níveis inimagináveis dois ou três anos atrás. Isso abriu as portas 
para uma série de concorrentes que os asiáticos não esperavam enfrentar: Dell, 
Hewlett-Packard e outros na América do Norte. 
 
Elas estão empreendendo um esforço concentrado em TVs de telas planas, obtendo os 
painéis na Ásia e usando o mesmo sistema de rede mundial de fornecimento 
empregado com eficiência em PCs, impressoras e outros produtos. 
 
A Sylvania e a Philco já se foram há muito tempo, e não há sinais de que a produção 
em massa das telas planas gigantes vai migrar para a América do Norte. Mas a 
indústria americana de televisores pode estar pronta para uma surpreendente 
ressurreição. 
 
"As pessoas vão ficar admiradas este ano", promete Gerry Smith, vice-presidente e 
gerente-geral das operações de telas da Dell em Cingapura. "Vamos ter sucesso nesse 
mercado." 
 
A estrutura de custos baixos da Dell, uma rede de fornecimento sem par e o modelo de 
vendas diretas, permitiram praticar preços bem menores que os concorrentes. No 
quarto trimestre de 2004 ela lançou um televisor de 42 polegadas com tela de plasma 
de alta definição por menos de US$ 3 mil, com incentivos, enquanto a Sony e outras 
vendiam mode los similares por mais de US$ 4 mil. 
 
Em uma questão de meses, a Dell abocanhou uma participação de 10% dessa 
importante fatia do mercado de telas de plasma nos Estados Unidos, segundo o centro 
de estudos DisplaySearch de Austin, no Texas. Em resposta, os asiáticos rapidamente 
reduziram seus preços. Mas a Dell pretende continuar pressionando. 
 
O retorno dos aparelhos de TV americanos prepara o palco de uma batalha épica entre 
as forças da commoditização e da inovação manufatureira. No primeiro campo, Dell e 
HP já são dois dos maiores compradores mundiais de monitores de telas planas, 
semicondutores e outras peças para PCs, de modo que elas possuem uma grande 
alavancagem sobre os mesmos fornecedores asiáticos no que diz respeito ao 
fornecimento de televisores estreitos de telas planas. 
 



No campo da inovação, as japonesas, coreanas e taiwanesas vão gastar qualquer soma 
para dominar a produção de TVs de tela plana. Com sua experiência na fabricação, 
elas ganham vantagem no design, engenharia e inovação nos produtos que os 
americanos poderão ter problemas para igualar.  
 
A velocidade e magnitude desses investimentos, na maioria asiáticos, não têm 
precedentes na história da televisão. Uma joint venture de Seul controlada pela LG 
Electronics e Royal Philips Electronics está investindo US$ 5,1 bilhões para criar a 
maior fábrica de telas de cristal líquido do mundo. A Sony e a Samsung estão criando 
uma associação de US$ 2 bilhões na área de telas de cristal líquido. 
 
A AU Optronics, controlada em parte pela BenQ de Taiwan, acaba de iniciar a produção 
em um novo complexo que custou US$ 2,5 bilhões e é grande o suficiente para abrigar 
seis jatos A380 da Airbus, o maior avião de passageiros do mundo. 
 
A Matsushita Electric Industrial, que gastou bilhões para crescer na área de telas de 
plasma, está aplicando mais US$ 1,3 bilhão em uma nova unidade que vai produzir 
chips para aparelhos de TV estreitos. "Essa é a chance de uma vida", diz Fumio 
Ohtsubo, um diretor administrativo sênior da Matsushita. "As empresas que ficarem 
para trás vão ter muita dificuldade para recuperar o terreno perdido." 
 
Com o tempo, as companhias que dominam o novo mercado de televisores poderão 
levar para casa uma riqueza inimaginável. No ano passado os fabricantes de telas 
planas lucraram juntos US$ 8 bilhões. 
 
A estrutura de custos baixos da Dell permitiu praticar preços bem menores que os 
concorrentes   
 
Eles prontamente aplicaram tanto que, sozinhos, os fabricantes de telas de cristal 
líquido estarão em posição de produzir 140 milhões de telas ao ano até 2007, e ao 
mesmo tempo conseguindo atender a demanda por todos os outros pedidos. Isso será 
suficiente para suprir dois terços da demanda mundial total por televisores naquele 
ano - se todos esses consumidores decidirem de fato fazer a mudança para as telas 
planas. 
 
Mas essa arremetida nas TVs de tela plana não será uma repetição do que ocorreu nos 
anos 60 e 70, quando companhias japonesas encheram salas-de-estar de todas as 
partes do mundo com TVs a cores, tirando do mercado os americanos e europeus. 
 
Desta vez, um número maior de empresas estão produzindo componentes 
importantes. Os chineses, que já dominam a produção de tubos de raios catódicos, 
agora estão de olho nas telas planas, o que pressionará mais os preços. 
 
Graças em parte à chegada de todos esses concorrentes no campo das commodities, a 
indústria de televisores de telas planas já passou pela primeira rodada de consolidação 
e excesso de capacidade de produção. 
 
Os preços dos aparelhos de TV de 32 polegadas e tela de cristal líquido estão 44% 
mais baratos do que estavam no primeiro trimestre do ano passado, e poderão cair 
mais 20% nos próximos 12 meses, segundo a DisplaySearch. Os asiáticos estão 
sofrendo. Um exemplo: os lucros da Samsung no quarto trimestre com as telas de 
cristal líquido de alta resolução caíram 99%, para cerca de US$ 7 milhões. 
 



Não é a primeira vez que os fabricantes asiáticos passam por oscilações tão bruscas 
como essa no setor de alta tecnologia. Investimentos pesados seguidos de períodos de 
abundância e escassez são típicos da indústria de chips commmoditizados que os 
asiáticos passaram a dominar. 
 
E assim como muitos fabricantes japoneses de chips de memória abandonaram este 
mercado quando a competição ficou acirrada demais, alguns fabricantes de telas 
planas já estão se dobrando à intensa pressão pela consolidação. No Japão, Hitachi, 
Toshiba e Matsushita uniram esforços no segmento de telas de cristal líquido usadas 
na fabricação de TVs. 
 
As japonesas Epson e Sanyo também uniram forças. E em fevereiro, a Fujitsu anunciou 
planos de redução da participação em uma joint venture para a fabricação de telas de 
plasma - uma tecnologia que a Fujitsu ajudou a lançar. 
 
É aí que entram os americanos. Há anos, companhias dos Estados Unidos vêm falando 
da convergência dos produtos eletrônicos de consumo com a área de computação. 
Algumas já fizeram incursões bem sucedidas em áudio e vídeo - especialmente a TiVo, 
uma pioneira na área de vídeo digital, e a Apple Computer, com sua lucrativa franquia 
do iPod. Mas as grandes companhias de computadores ficaram apenas de lado, 
assistindo, em parte devido aos altos preços dos painéis. 
 
Agora, com o mercado saturado de telas planas, as fabricantes de computadores, 
como a Dell, podem usar sua experiência em uma variedade de áreas. Equipes de 
engenheiros da empresa podem desenvolver aparelhos de TV da marca Dell junto com 
fornecedores de telas planas e outras peças, sendo que vários desses fornecedores são 
unidades internas de fabricantes de TVs concorrentes. 
 
Os fabricantes tradicionais de televis ores afirmam que os consumidores vão querer 
comparar os aparelhos antes de comprar. Mas especialistas já fizeram as mesmas 
previsões em relação aos PCs. "O mercado de TVs de tela plana, assim como o 
mercado de PCs, está mudando para tecnologias padronizadas, melhores preços e 
commoditização. Nós fazemos isso muito bem", diz John Hamlin, vice-presidente 
sênior da Dell da unidade de consumo nos EUA. 
 
Até mesmo alguns japoneses reconhecem que a commoditização favorece os 
americanos. Enquanto eles se mantiverem concentrados numa linha estreita de 
produtos, "a Dell poderá na verdade ter uma chance de sucesso", diz Naoyuki Akikusa, 
presidente do conselho de administração da Fujitsu. 
 
A HP também espera colocar em funcionamento a sua rede de fornecimento. Em 
janeiro, na feira de produtos eletrônicos de consumo de Las Vegas, a companhia 
anunciou uma linha de televisores com telas de plasma e cristal líquido, e Shane V. 
Robison, vice-presidente executivo e diretor de tecnologia, diz que a companhia vai 
lançar modelos de baixos custos. 
 
"O volume é importante, e nós temos uma máquina de compras de US$ 50 bilhões", 
observa ele. Isso significa que as empresas que produzem telas para PCs e televisores 
deverão procurar a HP com os melhores produtos e preços. 
 
Japoneses, coreanos e taiwaneses vão gastar qualquer soma para dominar a produção 
de TVs de tela plana   



Os fabricantes de televisores da Ásia já desenharam uma resposta à commoditização e 
o efeito Dell. Eles acreditam que a maior parte dos negócios de TVs de telas planas 
continuará indo para os principais fabricantes asiáticos. Eles têm as melhores 
reputações em termos de qualidade de som e imagem, e por enquanto também estão 
oferecendo alguns dos modelos mais atraentes. 
 
Os novos modelos "são como roupas e a moda", diz  Takuji Okawara, gerente geral da 
divisão da Sharp que supervisiona os desenhos dos aparelhos de TV da companhia. 
Choi Gee Sung, presidente da área de mídia digital da Samsung, afirma: "O design de 
produtos será um fator diferencial". 
 
Os últimos concorrentes europeus remanescentes têm prioridades parecidas. A Philips, 
por exemplo, lançou a linha de televisores de tela plana Ambilight, que emitem luz 
ambiente que muda dependendo do que está sendo mostrado na tela. Os executivos 
da Philips Consumer Electronics gostam de se referir à tecnologia como "surround 
sound para seus olhos".  
 
Para evitar que seus produtos sejam commoditizados pela Dell e outras empresas que 
entrarem no mercado, os fabricantes tradicionais de televisores também estão 
tentando encaminhar os hábitos dos telespectadores para outras direções. O sucesso 
delas dependerá da maneira como usarão as capacidades digitais dos televisores. 
 
Nos próximos três anos, milhões de lares americanos vão melhorar seus sistemas de 
vídeo, partindo para sistemas digitais, incluindo a televisão de alta definição. Muitos 
desses aparelhos são desenhados para trabalhar com os PCs Media Center da 
Microsoft, que rodam os programas normais de PC e também permitem ao usuário 
controlar aparelhos de áudio e vídeo pelo computador. 
 
Os fabricantes de televisores da Ásia não estão tentando evitar o fenômeno "media 
center". Mas muitos possuem suas próprias estratégias para a sala-de-estar digital. A 
Samsung, entre outras, vai permitir aos telespectadores inserir nos televisores um 
cartão contendo suas coleções de fotografias e música, e depois organizá-las seguindo 
menus na tela, sem a necessidade ligar o computador. 
 
Em algum momento, segundo essa estratégia, o PC de mesa vai se tornar 
desnecessário porque "tudo será conectado através da televisão", diz Makoto Kogure, 
presidente da divisão de TV da Sony. Na unidade de televisores com tela de plasma da 
Matsushita, o diretor Masaaki Fujita chama os novos aparelhos de "terminais de 
informação total". 
 
A parte interessante dessa estratégia é que ela coloca a competição - Dell e HP - 
diante de um dilema clássico dos inovadores. Ambas são capazes de posicionar seus 
novos televisores como substitutos dos PCs domésticos. Mas é improvável que façam 
isso se isso prejudicar seus bem sucedidos PCs. 
 
A parte desanimadora é que a idéia de um aparelho de TV que faz de tudo não é nova 
e nunca conseguiu muitos adeptos. A Microsoft e outras já tentaram várias vezes 
"seqüestrar" a televisão para desempenhar atividades de PC. 
 
A Microsoft foi bem sucedida com a Xbox - seguindo um caminho aberto pela Sony e a 
Nintendo. Mas, a não ser para jogos, nenhum desses esquemas de "crossover" pegou. 
Enquanto isso, há uma longa lista dos motivos pelos quais a maioria das pessoas não 



querem que seus televisores se comuniquem com computadores, a começar pelos 
vírus e terminando no simples fato de que os computadores lembram trabalho. 
 
Com os concorrentes americanos e asiáticos rodeando uns aos outros, os fabricantes 
de componentes com as tecnologias mais interessantes deverão lucrar. A fabricante de 
chips Texas Instruments vende equipamentos usados em uma das abordagens mais 
populares às TVs de tela plana, um sistema de retro -projeção baseado nos 
semicondutores DLP. 
 
Um monte de outros fabricantes de chips menos conhecidos também poderão ganhar 
dinheiro com as TVs de tela plana, que dependem dos semicondutores para detectar os 
sinais de TV, decodificá-los, descomprimí-los e acrescentar características extras como 
janelas múltiplas e imagens acompanhadas de texto. 
 
"Essas funções exigem muito poder de computação - estamos falando de bilhões de 
operações por segundo", diz Levy Gerzberg, presidente e principal executivo da Zoran, 
uma fabricante de chips do Vale do Silício que vende processadores de TV digitais para 
a Mitsubishi, Pioneer e Sony. 
 
Se o mercado decolar da maneira como os analistas estão antecipando, a demanda por 
materiais avançados poderá disparar. O vidro dos painéis de cristal líquido é tão 
sofisticado que só três companhias o fabricam: a americana Corning e a Asahi Glass e 
Nippon Electric Glass, ambas do Japão. 
 
O problema é que o tempo livre para ficar em frente a uma grande tela (plana ou não) 
está limitado   
 
A Corning, com mais de 50% do mercado de vidros para telas planas de TV, investirá 
US$ 1,8 bilhão na ampliação da produção, num período de três anos, até 2007, 
principalmente na Ásia. 
 
James B. Flaws, diretor financeiro e vice-presidente do conselho de administração da 
Corning, prevê que as telas planas poderão responder por 20% dos televisores 
vendidos até 2007. Para que isso aconteça, os fabricantes precisam derrubar os preços 
dos televisores de telas planas até o ponto em que eles serão apenas 50% mais caros 
que os modelos que usam os tubos de raios catódicos.  
 
Isso significa aceitar preços mais baixos para o vidro também, mas a Corning diz que 
custos de fabricação menores e volumes de vendas maiores deverão compensar isso. 
 
A China poderá ter um grande papel no processo de redução dos preços a esses níveis. 
Mas muita coisa depende de quanto tempo as companhias chinesas precisam para 
dominar o complexo processo de fabricação das telas planas. Por enquanto, os 
chineses não chegam a ser uma ameaça. 
 
Mas a TCL, maior fabricante de televisores da China, está ansiosa para produzir 
componentes importantes, ao invés de apenas comprá-los de outros. "Se a TCL quiser 
se tornar uma grande companhia, de nível internacional, teremos que ter a capacidade 
de produzir o conjunto de chips e o painel", diz Zhao Zhongyao, principal executivo de 
uma joint venture firmada entre a TCL e a Thomson da França. 
 
Japoneses, coreanos e taiwaneses dizem que não há como os chineses preencherem o 
vazio existente nas principais tecnologias de fabricação das telas planas. "Produzir um 



painel é como a fabricação de cerâmica", diz Yasuo Sakuma, gerente geral de 
planejamento de produtos de plasma da Pioneer. "Enquanto você não abre o forno, 
não sabe o que vai sair." 
 
Os japoneses dominam o jogo no campo das telas de plasma e, acrescenta Sakuma, 
"se não passarmos a tecnologia aos chineses, eles não conseguirão nos igualar".  
 
Pode ser. Mas com o que os chineses estão mostrando nos semicondutores e o grande 
apoio do governo - além de bilhões de dólares em investimentos por empresas locais e 
estrangeiras, ansiosas por abocanharem um pedaço do mercado que mais cresce no 
mundo - esses vácuos de tecnologia poderão ser preenchidos. 
 
A mesma coisa acontece em relação às telas de plasma e cristal líquido. Um possível 
precursor, a BOE Group da China, que assumiu o controle dos negócios de produção de 
telas de cristal líquido da Hynix Semiconductor da Coréia do Sul em 2003, vai produzir 
telas de cristal líquido ainda este ano. 
 
Com o tempo, novas tecnologias como os diodos orgânicos emissores de luz poderão 
derrubar ainda mais os preços das telas planas. Patrocinados pela Eastman Kodak, 
Seiko Epson e um monte de outras empresas, esses diodos são feitos de polímeros que 
emitem luz em cores diferentes quando submetidos a uma certa voltagem, de modo 
que eles não precisam de iluminação por detrás e filtros. 
 
Em tese, isso significa que eles poderão ser produzidos a preços baixos, diminuindo 
assim a diferença de preços em relação aos tubos de raios catódicos. Mas esse tipo de 
tela poderá não estar pronto para o uso em televisores grandes em menos de uma 
década. 
 
A mudança mais radical seria eliminar também o painel de vidro. Em alguns lares, isso 
já está acontecendo. Qualquer grande varejista de televisores tem sistemas de 
projeção de alta qualidade da HP, InFocus, Mitsubishi e outros a preços inferiores a 
US$ 1.500. 
 
Eles não são exatamente televisores, mas podem mostrar a mesma programação com 
boa resolução em telas de 100 polegadas. Você coloca o projetor em um pedestal, ou o 
pendura no teto, acopla um DVD player, ou cabos de seu modem de TV a cabo, e 
projeta a imagem em uma tela de cinema. 
 
Outro problema: a cultura que envolve a maneira de se assistir televisão está 
mudando. Com o vídeo passando para os telefones celulares, máquinas de jogos 
portáteis e todos os tipos de equipamentos da internet, o tempo livre para ficar em 
frente a uma grande tela - plana ou não - está limitado. 
 
Poderão os fabricantes resistirem à pressão dos preços, às mudanças na maneira de se 
assistir TV e aos desafios lançados por empresas como a Dell? Algumas das campeãs 
asiáticas terão problemas nos períodos cíclicos de baixa do mercado, e as "penetras" 
americanas morderão parte dos lucros. 
 
Mas com o tempo, as fabricantes de telas planas asiáticas sobreviventes poderão 
relaxar um pouco, com receitas maiores, experiência de fabricação e uma vantagem 
na inovação. As recompensas podem muito bem justificar os riscos.  
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