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SIGLAS UTILIZADAS 

 

AMOLED - Active-matrix organic light-emittingdiode 

a-Si TFT-LCD - amorphous silicon thin-film-transistor-liquid-crystal-display 

 

CCFLs - cold cathode fluorescent lamps  

CRT - cathode ray tube 

IGZO - indium gallium zinc oxide 

LCD - liquid crystal display 

LED - light-emitting diodes 

LTPS - low-temperature polysilicon 

OLED - organic light-emitting diodes 

OEM - original equipment manufacturer 

ODM - original design manufacturer 

TFT-LCD - Thin film transistor liquid crystal display 

PDP - plasma display panel 

PPB - processo produtivo básico 

TAOS - transparent amorphous oxide semiconductor 

USPTO - United States Patent and Trademark Office 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

A produção de displays eletrônicos constitui uma atividade economicamente 

importante, mas tecnologicamente muito complexa, dada a rápida evolução das 

tecnologias LCD (liquid crystal display) e – mais recentemente – OLED (organic light-

emitting diodes). Segundo a "lei de Haitz",
1
 a cada década o custo do lúmen (unidade de 

luz útil emitida) cai 10 vezes, enquanto o montante de luz gerada por dispositivos LED 

(light-emitting diodes) aumenta 20 vezes, dentro de um determinado padrão de cores.  

Assim como ocorre em semicondutores, tal evolução se deve a inovações radicais e 

incrementais em processos e linhas de produção dedicadas a novas gerações de displays.  

Até o início dos anos 1990, o Japão dominava a produção mundial de displays, 

graças à liderança da Sharp, NEC, Sony e Panasonic no mercado de bens eletrônicos de 

consumo. A retração da economia japonesa dos anos 1990, entretanto, provocou a 

queda nos investimentos e a perda da liderança tecnológica. Taiwan e Coreia dominam 

hoje mais de 80% da produção mundial de displays, enquanto a participação japonesa 

caiu para menos de 10%. Praticamente não há mais produção de displays em larga 

escala fora da Ásia, embora algumas empresas europeias e americanas mantenham 

subsidiárias e joint ventures na região. As empresas coreanas lideram a corrida 

tecnológica, dominando o ciclo produtivo completo. A Samsung abriu um hiato 

tecnológico de pelo menos dois anos no desenvolvimento da nova tecnologia OLED. O 

fato de dominar tanto a tecnologia atual quanto a tecnologia que deverá se difundir no 

futuro próximo permite que a empresa module o ritmo de difusão de inovações segundo 

seus interesses econômicos e estratégicos.   

A polarização do mercado de produtos eletrônicos entre as marcas Apple e 

Samsung reflete uma disputa entre modelos de negócio distintos. O modelo da Apple, 

também adotado por outras empresas americanas, europeias e japonesas, baseia-se na 

concentração em design e marketing de novos produtos e encomenda sua fabricação 

junto a fornecedores independentes de Taiwan e China. Já o modelo Samsung, adotado 

também pela coreana LG e poucos outros players, caracteriza-se por integrar 

                                                           
1
Formulada pelo cientista Roland Haitz em analogia à "lei de Moore", estabelecida para semicondutores. 
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verticalmente o processo produtivo, visando reduzir custos de transação e diferenciar 

produtos por meio do uso exclusivo de tecnologias proprietárias. Empresas integradas 

verticalmente, produzindo componentes críticos como LED, BLU, vidros, polarizadores 

e chips estão conseguindo manter custos mais baixos que seus concorrentes mais 

horizontalizados.   

Com relação aos fornecedores independentes de displays, oriundos 

principalmente de Taiwan, sua vantagem competitiva reside no aprendizado cumulativo, 

obtido a partir da experiência prévia na fabricação de dispositivos eletrônicos 

semicondutores. Com base na capacitação prévia acumulada em microeletrônica, 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), alianças estratégicas com grandes marcas e 

investimentos em novas plantas, eles procuram acompanhar a evolução tecnológica dos 

líderes. A maior parte dessas empresas adotam estratégias tecnológicas defensivas e 

imitativas, o que as obriga a competir em preços. Por isso, a maioria dos fornecedores 

independentes de displays não vem obtendo lucros com essa atividade.  

Na produção de displays, as inovações tecnológicas são incorporadas em novas 

plantas, classificadas em gerações, segundo o avanço na capacidade de produzir telas 

maiores. O avanço tecnológico depende de investimento maciço em capital, novas 

máquinas, equipamentos e processos que incorporam o estado da arte da técnica. 

Coreia, Taiwan e China estão na vanguarda desse processo, graças a parcerias entre as 

empresas e seus respectivos Estados, que visam proporcionar políticas públicas e 

condições institucionais favoráveis ao investimento.  

As três grandes áreas de aplicação de displays são os chamados 3Cs – 

computadores, consumo e comunicações. Outros mercados menores incluem o 

automotivo e as diversas aplicações em máquinas, equipamentos e artigos de consumo, 

equipamentos médicos, defesa etc. Tais mercados vêm alternando sua importância 

relativa como polo dinâmico da indústria. Atualmente, o segmento que mais vem 

crescendo é o de dispositivos móveis, principalmente smartphones e tablets, que já 

superaram os televisores como principal mercado para displays. Em seu conjunto, o 

mercado global de displays alcança mais de US$ 100 bilhões anuais, mas desde 2008 a 

demanda cresce em ritmo mais lento, devido à crise econômica que afeta os mercados 

mais tradicionais.  
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Até recentemente, o Brasil produzia displays CRT em grande escala, mas, 

devido à obsolescência tecnológica destes dispositivos, a produção foi descontinuada. A 

entrada do país na tecnologia LCD é um projeto acalentado pela pujança do mercado 

local de equipamentos eletrônicos, considerado o sexto maior no ranking global. Isso 

tem atraído grandes fabricantes de produtos eletrônicos, mas suas operações dependem 

essencialmente de tecnologia e componentes importados.  

A efetiva produção de LCD no país depende de uma complexa equação de 

variáveis econômicas, tecnológicas e políticas. A conjuntura internacional adversa não 

favorece investimentos de grande porte, pelo menos em curto prazo, considerando o 

excesso de capacidade instalada mundial.  As baixas margens de lucro e as dúvidas 

quanto à questão tributária não favorecem os cálculos de viabilidade econômica, 

enquanto a escassa capacitação tecnológica e insuficiente disponibilidade de recursos 

humanos qualificados levantam dúvidas quanto à efetiva transferência de tecnologia.   

Um primeiro aspecto a ser considerado nos investimentos empresariais na 

fabricação de displays é o ponto de entrada na cadeia produtiva do setor. Os displays de 

LCD constituem um sistema e, de um modo geral, pode-se dividir os investimentos em 

front-end, uma operação mais integrada e complexa, e back-end (montagem final), que 

é considerada relativamente mais simples e menos arriscada. Em ambos os casos, é 

necessária uma forte aliança com os grandes players para obter células e insumos 

críticos (polímeros, vidros, LED), assim como para garantir o acesso ao fluxo de 

inovações indispensável para a competitividade.  

Outro aspecto fundamental é a definição de estratégias de entrada, levando em 

consideração o perfil das empresas e o segmento de mercado pretendido. Duas 

estratégias básicas poderiam ser consideradas, de forma alternativa ou concomitante, 

visando introduzir a fabricação de displays LCD no país. 

A primeira seria a atração de fabricantes estrangeiros que possam assumir, 

isoladamente ou em joint ventures com empresas locais, o processo de fabricação de 

displays, atendendo, essencialmente, o mercado nacional. Esse caminho vem sendo 

buscado pelo governo brasileiro, que procura gerar parcerias tecnológicas com empresas 

independentes de displays, que atualmente fornecem para montadores de produtos 

eletrônicos. Produtores integrados, que já atuam no mercado brasileiro de produtos 

finais, constituem um foco permanente da política industrial, pois representam a 

possibilidade de integrar cadeias produtivas globais.  
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A estratégia de atração de grandes players para fabricação local, entretanto, 

esbarra na dificuldade de viabilizar uma produção tão complexa e dinâmica como essa 

fora do núcleo logístico-tecnológico asiático.  Uma produção isolada, voltada para o 

mercado interno, poderia dificultar a integração da operação local com a cadeia 

produtiva global, tornando-a obsoleta e pouco competitiva. Pode-se questionar a 

necessidade de subsidiar, por meio de incentivos fiscais, operações pouco complexas de 

back-end projetadas para cumprir apenas os requisitos mínimos legais do processo 

produtivo básico (PPB).  

 

A outra estratégia consiste em explorar nichos fora dos 3Cs, atendendo a 

segmentos de mercado pouco explorados pelos grandes fornecedores. No mercado de 

soluções customizadas, o preço não é um fator competitivo tão decisivo, o que favorece 

as pequenas empresas sem grande escala produtiva. O valor do produto é agregado por 

meio de serviços intensivos em tecnologia, desenhados para atender necessidades 

específicas dos clientes. Nichos de mercado estão em toda parte: displays para o 

mercado automotivo, equipamentos médicos, telas para controle de bens de capital, 

equipamentos de defesa, iluminação pública etc. Essa estratégia apresenta a vantagem 

de os esforços tecnológicos poderem ser escalonados, a partir de um processo de 

aprendizado e capacitação, permitindo a produção em pequena escala de produtos 

intensivos em tecnologia.  Para isso, são necessários investimentos públicos em 

capacitação tecnológica por meio da formação de recursos humanos, apoio a instalação 

de linhas-piloto e atividades de pesquisa e desenvolvimento.  

Em síntese, a política industrial para displays deve ser desenvolvida à luz das 

oportunidades e desafios, das mudanças tecnológicas, do panorama econômico da 

indústria, e contando com o interesse das empresas capazes de aportar tecnologias e 

integrar a produção local às redes globais.  Dada a globalização que caracteriza o setor, 

somente uma indústria integrada à cadeia produtiva internacional tem condições de 

sobreviver em longo prazo. Investimentos em capacitação tecnológica são essenciais 

para viabilizar não apenas a produção, mas também as atividades de certificação e 

defesa do consumidor.  
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1 INTRODUÇÃO 

Este relatório integra o projeto Agenda Tecnológica Setorial – ATS, que visa 

apoiar a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação na elaboração de 

agendas setoriais de médio e longo prazos. Ele analisa as principais características 

econômicas da indústria de displays, destacando o padrão de concorrência, a intensidade 

tecnológica, as principais empresas e mercados e as características da cadeia produtiva. 

Com base nesta análise, são discutidas as oportunidades e dificuldades do 

desenvolvimento da produção de displays no Brasil. 

O foco nos aspectos econômicos da indústria nos levou a analisar essencialmente 

os mercados de LCD (liquid crystal display), que constitui atualmente o "padrão de 

fato" em monitores para computadores, televisores, painéis de instrumentos e outros 

dispositivos, que vão desde cockpits de aeronaves a displays em computadores de bordo 

de automóveis. A tecnologia de tubos de imagem (CRT) praticamente já desapareceu, 

enquanto o PDP (plasma) está enfrentando muitas dificuldades para se manter no 

mercado. Por estas razões, estas tecnologias não serão analisadas neste relatório. 

A inovação mais viável para concorrer diretamente com o LCD no futuro 

próximo é o organic light emitting diode (OLED), uma tecnologia que substitui o vidro 

por polímeros que emitem luz quando uma corrente unidirecional passa por eles. O 

OLED ainda não alcançou uma massa crítica de aplicações que possa ameaçar, em curto 

e médio prazos, a primazia do LCD, pois essa tecnologia também evolui rapidamente.  

A fim de realizar este estudo econômico da indústria de displays, examinamos as 

publicações especializadas – especialmente a Display Search –, publicações científicas 

e relatórios de pesquisa de mercado. Para obter um conhecimento básico sobre a 

tecnologia, participamos de cursos e palestras do Latin Display 2012, o principal evento 

científico desta área no continente sul-americano.  A coleta de informações foi 

complementada com entrevistas com especialistas nesta indústria oriundos de empresas, 

órgãos governamentais e instituições de pesquisa. Os seminários temáticos promovidos 

pela ABDI foram de fundamental importância para a definição do estudo, dada a 

oportunidade de ouvir e debater com especialistas. Por fim, cabe lembrar que o presente 

relatório deverá ser complementado por análises do panorama tecnológico e pela visão 

dos agentes públicos e privados envolvidos na Agenda Tecnológica Setorial. 
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2 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA NA INDÚSTRIA MUNDIAL DE 

LCD 

2.1 Principais players 

A indústria de displays segue dois modelos de negócios básicos que influenciam 

a dinâmica da indústria em direções distintas. O primeiro é adotado principalmente 

pelas empresas coreanas líderes do mercado mundial (Samsung e LG) e consiste, 

essencialmente, em buscar a integração vertical para agregar valor, promover a 

diferenciação de produtos e obter economias de escopo nos mercados de computadores, 

televisores e celulares. Tal estratégia requer marcas próprias, grande capacidade de 

investimentos e liderança tecnológica em uma ampla gama de áreas e capacitações. As 

raras empresas que lograram reunir tais recursos vêm ampliando sua parcela de mercado 

e conseguindo manter margens de lucros positivas.    

O segundo modelo se baseia na especialização na produção para terceiros em 

regime de OEM (original equipment manufacturer) e/ou ODM (original design 

manufacturer). A diferença entre os dois regimes é que no OEM o proprietário da marca 

desenvolve o produto e terceiriza sua fabricação, enquanto no ODM o fabricante 

terceirizado, além de fabricar, também desenvolve o produto. Estes modelos são 

adotados principalmente por empresas de Taiwan, como a AUO, a Chi Mei e a Foxcom, 

que abastecem diferentes marcas de produtos eletrônicos e são muito intensivas em 

capital e tecnologia. Elas foram capazes de substituir operações de fabricantes 

estabelecidos no Japão, Europa e Estados Unidos em função de sua capacidade de 

inovação e maior competitividade em custos. Entretanto, quem não controla marcas 

sofre mais com variações bruscas na demanda e com os custos de transação inerentes a 

um mercado muito competitivo. A maioria dos fabricantes independentes de displays 

está acumulando prejuízos nos últimos balanços, porque existe um quadro de excesso de 

capacidade produtiva agravado pela retração da demanda global.   

Até o início dos anos 1990, o Japão concentrava mais de 90% da produção 

mundial de displays, graças à liderança da Sharp, NEC, Sony e Panasonic no mercado 

de bens finais. A bolha na economia japonesa de 1991, entretanto, interrompeu o ciclo 

de investimentos em novas plantas, e as empresas decidiram adaptar as fábricas 

existentes para produzir dispositivos com maior valor agregado, como o polysilicon 

TFT-LCD de baixa temperatura, utilizado em telas pequenas para celulares. 



 

12 
 

Posteriormente, muitas empresas japonesas transferiram suas operações de displays para 

Taiwan e China, passando a subcontratar parte do processo produtivo.  

A crise japonesa abriu uma janela de oportunidades para as empresas coreanas e 

taiwanesas que haviam acumulado capacitação tecnológica e também apresentavam 

bom desempenho na montagem de produtos finais. A capacitação obtida na produção de 

bens eletrônicos de consumo, os menores custos de P&D da Samsung e LG em relação 

aos fabricantes japoneses e norte-americanos e a capacidade de reunir o capital 

necessário para investir em fábricas no “estado da arte” foram os principais fatores 

determinantes da relocalização global da indústria.  

Taiwan se aproveitou da crise coreana de 1998 para fazer o mesmo, utilizando 

sua capacitação tecnológica na produção de semicondutores e sua bem-sucedida atuação 

no mercado de OEM e ODM para investir em displays.  As empresas japonesas não 

realizaram tais investimentos e suas fábricas se tornaram, em parte, obsoletas. Taiwan e 

Coreia dominam hoje mais de 80% da produção mundial de displays, enquanto a 

participação japonesa caiu para menos de 10%. Coincidentemente, os fabricantes 

japoneses de bens eletrônicos de consumo também perderam competitividade. A China, 

por sua vez, já constitui o quarto maior player global, e deve ultrapassar brevemente o 

Japão, devido a sua crescente produção, baixos custos de engenharia e capacidade de 

realizar investimentos.  
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Gráfico 1  

Evolução do market share na produção de LCD por país (2003-2010) 

 

Fonte: DisplaySearch (2010); ITRI-IEK/ITIS (2010; 2011). 

Hoje praticamente não há produção de displays fora da Ásia, embora algumas 

empresas europeias e americanas mantenham subsidiárias e joint ventures na região. As 

empresas coreanas lideram a corrida tecnológica, dominando o ciclo produtivo 

completo e ocupando a fronteira do estado da arte. Analistas acreditam que a Samsung 

abriu um hiato tecnológico de pelo menos dois anos no desenvolvimento da nova 

tecnologia OLED. O fato de dominar tanto a tecnologia atual quanto a emergente 

permite à empresa modular o ritmo de difusão de inovações segundo seus interesses 

econômicos e estratégicos.   

As empresas de Taiwan e China contam com vantagens importantes em termos 

de capacidade de integração de subconjuntos em larga escala e alta qualidade, 

assimilação rápida de novas tecnologias e experiência prévia na produção de 

semicondutores. O quadro 1 mostra os principais fabricantes mundiais de LCD. 
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Quadro 1  

Principais fabricantes de TFT- LCD por país (2005) 

Países Empresas 

Japão Sharp 

Coreia  Samsung  

LG Philips Display 

Sony-Samsung LCD 

Taiwan AU Optronics 

Chi Mei Optoelectronics 

HannStar 

Quanta Display 

Chunghwa Picture Tubes 

Foxtron 

China Beijing Orient Electronics 

SVA-NEC 

Elaboração própria. 
 

2.2 Padrões de concorrência 

A fabricação de LCD é tecnicamente muito complexa e exige elevados 

investimentos. Estima-se que uma nova planta de 9ª geração custe em torno de US$ 2 

bilhões e que se torne obsoleta em menos de cinco anos. Similarmente ao que acontece 

em semicondutores, as economias de aprendizado e o aumento da escala de produção 

vêm provocando uma rápida redução nos preços. 

A consolidação do LCD como padrão dominante é resultado de uma rápida 

evolução tecnológica, conhecida como "lei de Haitz", em analogia à "lei de Moore", 

estabelecida para semicondutores.  Segundo o cientista Roland Haitz observou ao longo 

de vários anos, a cada década o custo do lúmen (unidade de luz útil emitida) cai 10 

vezes, e o montante de luz gerada por dispositivos LED (light-emitting diodes) aumenta 

20 vezes, dentro de um determinado padrão de cores. Assim como ocorreu em 

semicondutores, tal evolução se deve ao processo de otimização da produção.  
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Gráfico 2  

Lei de Haitz – Custo e desempenho do LED 

 

  Fonte: Santa Clarita, CA (PRWEB), May 23, 2012. 

 

Em consonância como a "lei de Haitz", a Hendy Consulting (2012) calcula que, 

nas últimas duas décadas, o preço dos dispositivos caiu 20% ao ano em média, devido 

ao intenso processo de competição. A queda de preços vem reduzindo as margens de 

lucro dos fabricantes, que buscam novas alternativas de mercado para retomarem o 

crescimento. Uma das estratégias adotadas pelas empresas é a mútua substituição de 

produtos (fungible fabs), que permite que os fabricantes de grandes painéis forneçam 

também pequenos painéis a partir de seu corte. Tal estratégia promove o melhor 

aproveitamento da capacidade instalada existente, mas resulta também na redução do 

nicho de mercado ocupado por produtores de pequenas telas.  

O aumento da oferta de telas de LCD vem provocando guerras de preços, o que, 

por um lado, beneficia consumidores, mas por outro prejudica a lucratividade das 

empresas do ramo. A diferenciação dos produtos, por meio da inovação, é vista como 

única saída para a "armadilha das commodities". Entretanto, a tendência dos produtos 

premium é de se transformarem rapidamente em commodities, devido à célere resposta 

dos concorrentes.  

Em síntese, analisando o sucesso de Coreia e Taiwan na indústria de displays 

LCD, podemos destacar os aspectos relacionados a seguir. 

 A busca de sinergias por meio de um processo de integração vertical que 

abrange etapas críticas da cadeia produtiva, desde a fabricação de 

componentes até a produção de bens eletrônicos finais com marcas próprias, 
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tem sido bem-sucedida, mas pouquíssimas empresas no mundo têm 

condições técnicas e financeiras de seguir tal estratégia.  

 A exploração do aprendizado cumulativo obtido a partir da experiência 

anterior na fabricação de dispositivos eletrônicos semicondutores tem sido 

fundamental para fabricantes de Taiwan e China, já que a tecnologia de 

manufatura apresenta características e fases comuns com os displays. 

 O setor é muito intensivo em capital e é necessário manter investimentos 

maciços, por meio da construção de novas plantas que incorporem novas 

gerações tecnológicas.  

 A capacidade inovadora requer investimentos massivos em P&D, alianças 

estratégicas e uma visão global do mercado e da tecnologia. 

 O suporte governamental nas áreas de P&D, por meio de laboratórios 

públicos, incentivos e formação de recursos humanos de alto nível, tem sido 

crítico para o sucesso dos países asiáticos.  

 

2.3 Organização da cadeia produtiva 

 

A análise da estrutura da cadeia produtiva dos displays revela oportunidades 

para o reposicionamento dos fabricantes, no sentido de obter maior lucratividade. 

Segundo a Hendy Consulting (2012), o fornecimento de materiais está se tornando uma 

fonte de lucros mais importante do que a produção de displays. Empresas integradas 

verticalmente, produzindo componentes críticos, como LED, BLU, vidros, 

polarizadores e chips, estão conseguindo manter custos mais baixos que seus 

concorrentes mais horizontalizados.  Devido à grande competição no mercado de 

displays, ocorre uma intensa guerra de preços no produto final, e a especialização no 

fornecimento de insumos críticos passa a ser um forte elemento de competitividade. 

Empresas menos integradas verticalmente, como as taiwanesas AUO e CMI, vêm 

apresentando prejuízos na produção de displays, conforme mostra a tabela 1.  
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Tabela 1  

Lucro estimado por m
2
 dos principais fabricantes de displays  

(em US$) 

Lucro por m
2
 Samsung  LGD AUO CMI 

Display ($ 488) - $ 15 - $ 4 - $ 45 - $ 52 

LED ($ 50) $ 10 $ 10 $ 10 $ 10 

BLU ($ 103) $ 4 $ 4 $ 4 $ 4 

Glass ($ 76) $ 17 - - - 

Polarisers ($ 51) $ 5 $ 5 $ 5 $ 5 

Chips ($ 33) $ 2 - - - 

Total $ 23 $ 15 - $ 26 - $ 33 

Fonte: Hendy Consulting: Display industry outlook for 2012.  

 

Empresas líderes na produção de televisores, smartphones e tablets contribuem 

para o processo de inovação, direcionando a demanda para determinadas tecnologias. A 

Apple vem exercendo grande influência na indústria de displays, por meio de contratos 

de longo prazo com fornecedores, reforçando a aderência aos padrões tecnológicos da 

empresa, contrapondo-se aos padrões da rival Samsung. A Sharp, por meio do processo 

TAOS (transparent amorphous oxide semiconductor), também vem provocando 

mudanças no mercado, reforçando o desenvolvimento de novas rotas tecnológicas. A 

cadeia produtiva do LCD é apresentada na figura 1, na qual se destacam as principais 

fases de fabricação. 
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Figura 1 - Cadeia produtiva do LCD 

 

Fonte: Sha, Chen e Chen (2008).  

 

Importantes fornecedores independentes de insumos críticos para a cadeia 

produtiva do LCD encontram-se fora da Ásia, mais notadamente nos Estados Unidos 

(IBM, Corning, Applied Materials e Photon Dynamics) e na Alemanha (Merck). 

Entretanto, dada a localização geográfica de seus clientes, uma parte significativa de 

suas operações ocorre junto às fábricas asiáticas, visando facilitar a solução de 

problemas científicos e tecnológicos dos produtores de displays. 

 

2.4 Inovação e estratégias competitivas 

A produção de LCD evolui por meio de gerações, definidas pelo tamanho dos 

substratos que compõem a tela de cristal líquido. Conforme mostra o gráfico 3, a cada 

dois ou três anos é desenvolvida uma nova geração, sendo que em 2014 é esperado o 

predomínio da 8ª geração. Cada geração exige uma nova linha de produção, resultando 

em múltiplas fábricas com uma cadeia produtiva comum. A expansão para a nova 10ª 

geração (substratos de 2.880 x 3.130 mm) ainda é considerada incerta. A Sharp foi a 

primeira a construir uma linha dessa geração, mas nenhuma outra empresa a 

acompanhou até agora, devido a incertezas sobre a demanda por telas tão grandes. A 
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Gen 10 compete com as linhas múltiplas da Gen 8, que podem produzir telas de até 52". 

Portanto, o ciclo de mudanças a cada dois-três anos está se tornando mais alongado.   

 

Gráfico 3  

Participação relativa da área de capacidade instalada por geração de TFT-LCD 

 

Fonte: DisplaySearch Quarterly FPD Supply/Demand & Capital Spending Report. Acesso em: mar. 2013. 

 

Neste contexto evolutivo, o principal problema estratégico dos fabricantes de 

LCD é decidir se devem entrar ou não em novas gerações de substratos.  Tais inovações 

são muito arriscadas, pois sempre há dúvidas sobre a demanda futura e incertezas em 

relação ao desempenho prático das novas tecnologias de processo e produto.  

O setor de displays se caracteriza também pela "guerra de padrões", devido a 

disputas entre rotas tecnológicas distintas ao longo do tempo.  O paradigma atual é o do 

TFT-LCD, o que vem confinando o plasma ao nicho das grandes telas de TV. A 

Panasonic, líder na produção de TV a plasma, vem sofrendo com a queda de demanda, 

tendo recentemente fechado uma de suas principais fábricas.    

O desafio para o atual paradigma tecnológico do cristal líquido reside nos 

polímeros orgânicos emissores de luz (OLED), uma inovação compartilhada com as 

tecnologias de iluminação. O OLED vem ganhando novas aplicações, especialmente em 

nichos de mercado que requerem flexibilidade do material, mas ainda se depara com 

problemas científicos que necessitam de enormes investimentos em P&D. As 
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tecnologias de telas orgânicas vêm evoluindo rapidamente, mas o LCD também avança 

aceleradamente. Estima-se que, em 2018, a OLED TV terá um faturamento equivalente 

a pouco mais de 10% do LCD, embora tenda a crescer mais rapidamente (gráfico 6). 

Observa-se que a Samsung, líder no mercado de LCD, está também na vanguarda do 

desenvolvimento tecnológico do OLED, o que pode indicar que a transição tecnológica 

poderá ser administrada de forma a maximizar os investimentos realizados nas duas 

tecnologias.  

Novos investimentos na indústria de displays deverão ocorrer na produção da 8ª 

geração de TFT-LCD, particularmente na China.  Também haverá grandes 

investimentos em tecnologias diferentes do padrão a-Si TFT (amorphous silicon thin-

film-transistor), especialmente LTPS (low-temperature polysilicon) e IGZO (indium 

gallium zinc oxide), a maioria para AMOLED (active-matrix organic light-emitting 

diode), mas também para TFT-LCD. Entretanto, a base instalada nos últimos 20 anos na 

produção de a-Si TFT-LCD permitirá o domínio desta tecnologia nas próximas duas 

décadas (gráfico 4). 

Gráfico 4  

Capacidade estimada de produção de diferentes tecnologias de displays 

    

Fonte: DisplaySearch Quarterly FPD Supply/Demand & Capital Spending Report. Acesso em: mar. 2013. 
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Novas aplicações de LCD exigem mudanças tecnológicas, de forma a cumprir 

diferentes requisitos de visibilidade, luminosidade, respostas em tempo real etc. Na área 

dos processos produtivos, o aumento das dimensões das telas exige novos equipamentos 

e ampla reformulação de linhas de produção, gerando problemas de qualidade e 

aproveitamento (yield). A escolha dos fornecedores de insumos críticos também é 

crucial, pois os fabricantes precisam encontrar parceiros que possam responder 

rapidamente a variações na demanda e acompanhar as necessidades de inovação e 

aumento de qualidade. Por estas razões, os fabricantes de displays mantêm parcerias de 

longo prazo com fornecedores estabelecidos ou verticalizam a produção. Os fabricantes 

não integrados dependem de fornecedores externos para obtenção de inovações chaves e 

podem perder competitividade pela falta de rapidez para articular a cadeia produtiva e 

atender a novas demandas do mercado.  

A tecnologia para fabricação de LCD é muito complexa, tendo grande 

similaridade com a produção de semicondutores. Ambos requerem salas limpas 

avançadas, equipamentos complexos de litografia, equipamentos de deposição química 

ou física de vapores, sistemas de testes e robótica.  Tais atividades são intensivas em 

capital e requerem o treinamento contínuo de técnicos e engenheiros para migrar de 

uma geração tecnológica para a outra, diagnosticar e solucionar problemas de yields e 

do processo produtivo.  

As atividades de patenteamento constituem um indicador aproximado do ritmo 

de inovação no setor, geralmente ocorrendo após o investimento em atividades 

manufatureiras. A partir de 2000, observa-se um aumento significativo das patentes 

registradas no United States Patent and Trademark Office (USPTO), principalmente por 

empresas de Taiwan e da Coreia, em detrimento de corporações norte-americanas e 

japonesas. Entretanto, o conhecimento tácito incorporado por equipes de produção é 

considerado ainda mais relevante para a introdução de inovações de processo. Na 

medida em que a produção de LCD se moveu do Japão para a Coreia e Taiwan, ocorreu 

um processo de transferência de tecnologia tácita, por meio da migração temporária de 

engenheiros especializados.  
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3 DEMANDA GLOBAL POR DISPLAYS 

3.1 Evolução do mercado de displays 

Nos últimos 50 anos, o desenvolvimento da indústria de displays vem sendo 

impulsionado por sucessivos ciclos tecnológicos no processo de manufatura. As 

mudanças em processos e materiais ao longo dos últimos 20 anos desencadearam ondas 

de inovações em produtos e novos investimentos em plantas industriais, conforme 

mostra a evolução da participação de diferentes tecnologias no mercado de displays 

(gráfico 5). Observa-se que os tradicionais CRT (cathode ray tube), que respondiam por 

mais de 50% das telas de TV em 2007, devem sair totalmente de produção a partir de 

2014. Outra mudança importante é a substituição do tipo de backlight utilizado para 

iluminar os dispositivos LCD, que a partir de 2010 vem utilizando LED em substituição 

ao cold cathode fluorescent lamps (CCFLs). Uma nova onda de inovações radicais está 

sendo esperada nos próximos anos, com o aperfeiçoamento do OLED, que promete 

flexibilizar e ampliar o mercado de displays. Outras tecnologias, como PDP (plasma 

display panel), estão perdendo força e tendem a desaparecer ou ocupar nichos de 

mercado.  

 

Gráfico 5  

Evolução da parcela de mercado de displays, segundo a tecnologia utilizada 

 

 

 

 

Fonte:  Ken Werner – Crystal Valley Conference and Exposition. Disponível em: 

<http://www.hdtvexpert.com>. 

 

As três grandes áreas de aplicação de displays são os chamados 3Cs. Outros 

mercados menores incluem o automotivo e as diversas aplicações em máquinas, 

equipamentos e artigos de consumo. Tais mercados vêm alternando sua importância 

http://www.hdtvexpert.com/?p=2258
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relativa como polo dinâmico da indústria. Nos seus 15 primeiros anos de existência, a 

indústria de TFT-LCD foi dominada pelas aplicações em monitores para computadores, 

que até 2006 representavam a principal fonte de receita. A partir daí, observa-se o 

rápido crescimento da LCD-TV, devido à substituição dos aparelhos com CRT e o 

advento da TV digital. Em 2010, as vendas de LCD-TV atingiram US$ 55 bilhões, mas 

começaram a retroceder desde então. Na segunda década do século XXI, o segmento 

que mais vem crescendo é o de dispositivos móveis, principalmente smartphones e 

tablets. Estima-se que, ao longo da década de 2010, a demanda do segmento móvel por 

LCD, dividida entre TFT-LCD e AMOLED, vá triplicar, passando de US$ 26 para 76 

bilhões. Trata-se, portanto, de um mercado expressivo que, em seu conjunto, alcança 

mais de US$ 100 bilhões anuais. 
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Gráfico 6  

Demanda mundial de displays, por aplicação 

(em US$ bilhões) 

 

 Fonte: DisplaySearch Quarterly Worldwide FPD Shipment and Forecast Report. Acesso em: 

mar. 2013. 

 

Analisando a evolução do mercado de displays planos, o gráfico 7 delimita 

quatro fases distintas: (i) inicial (1998-2001), caracterizada por incertezas; (ii) 

crescimento forte (strong driver) (2002-2006), em que as vendas triplicam; (iii) 

crescimento estável (2007-2010); e (iv) crescimento maduro (2011-). A análise revela 

que a indústria interrompeu o ritmo acelerado de crescimento em função da crise de 

2008 e do esgotamento das janelas de oportunidade abertas pela TV digital e a chance 

de substituição dos CRTs. Um novo ciclo de crescimento depende do processo de 

difusão de inovações radicais, como o OLED.    

Gráfico 7  

Evolução do mercado de telas planas 

Monitor paradesktop 

LCD TV 

 Celulares 
PCs móveis 
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Fonte: DisplaySearch. 
 

 

3.2 Mercado de displays para produtos de consumo 

 

Os aparelhos de TV ainda constituem o principal mercado para LCD, em função 

da demanda por telas grandes (de 32" a 52"). A demanda internacional de displays LCD 

para TV atingiu um pico de 250 milhões de unidades em 2010, mas vem caindo desde 

então, devido às incertezas econômicas e à saturação dos mercados mais significativos. 

Entretanto, segundo a NPD DisplaySearch, a indústria ainda consegue crescer em 

segmentos inovadores, como a TV em 3D, LED backlights, e telas muito grandes.  

O mercado de LCD representou 88% das vendas globais de televisores em 2012, 

superando os 82% alcançados em 2011. Em contraste, a TV de plasma teve apenas 

5,3% das vendas em 2012, após um pico em torno de 7,4% em 2010. As telas de TV 

com a tecnologia OLED começaram a ser oferecidas em 2013 pela Samsung e LG, com 

fins de demonstração, na Europa e Estados Unidos.  As TVs OLED de 55" ainda 

enfrentam problemas tecnológicos para serem produzidas em larga escala. Estima-se 

que, em 2014, a produção deverá superar 1 milhão de unidades, ao preço de US$ 10 mil 

por unidade. Embora a tecnologia OLED venha se desenvolvendo rapidamente, o LCD 

também continua a avançar, um fato que segundo analistas deve garantir sua hegemonia 

no mercado mundial na próxima década.  

No primeiro trimestre de 2012, a Samsung liderava o mercado mundial de TVs 

de telas planas, com 26% do faturamento total, seguida por LG (14,6%), Sony (9,4%), 

Sharp (6,5%), Panasonic (5,3%) e outros fabricantes (38,3%). Destas empresas, a única 
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a apresentar aumento de vendas em relação ao ano anterior foi a Samsung, enquanto as 

demais, especialmente as japonesas, apresentaram forte decréscimo.  

3.3 O mercado de displays para comunicações 

A demanda por smartphones é alavancada pela capacidade dos novos 

equipamentos de mostrar vídeos e dados com melhor resolução, ângulos mais amplos de 

visão, espectro mais abrangente de cores e terem telas leves e finas que consomem 

menos energia. Tais aplicações requerem projetos customizados que permitam aos 

fornecedores de telas diferenciarem seus produtos e fugirem da competição por preços. 
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Gráfico 8  

Mercado mundial de smartphones e penetração de equipamentos de baixo custo 

 

Fonte: NPD Group – DisplaySearch – Smartphones: Displays, Designs and Functionality Report. 

O mercado de smartphones apresenta um rápido crescimento, especialmente em 

equipamentos móveis de baixo custo (menos de US$ 150). Cerca de 60% dos usuários 

estão na Ásia, e as previsões são que o mercado atinja a marca de 1 bilhão de unidades 

em 2016, das quais 30% com preços baixos, utilizando principalmente o sistema 

operacional Android, que é open source e portanto de baixo custo. As estimativas da 

DisplaySearch Quarterly indicam que o mercado de LCD para smartphones deverá se 

igualar ao de TV em 2016, quando atingirá seu pico. Trata-se, portanto, de um mercado 

muito relevante e que apresenta barreiras à entrada relativamente menores do que no 

caso das grandes telas.   

 

3.4  Mercado de displays para PC móveis e desktops 

 

A demanda por PCs móveis foi alavancada a partir de 2009, com o lançamento 

dos tablets, e a acirrada concorrência entre o iPad da Apple e o GalaxyTab da Samsung. 

Equipamentos mais simples e de menor custo da Amazon, Google, Microsoft, com telas 

de 7", também vêm se difundindo rapidamente devido à queda de preços. A América do 

Norte representava 37% do mercado mundial em 2010, mas a região deve ser superada 

pela Ásia, que deverá representar 58% do mercado mundial em 2014.  

No mercado de telas para desktops, observa-se intensa competição pelo 

fornecimento para as sete empresas líderes listadas na tabela 2, que responderam por 

mais de 80% do mercado em 2010. As vendas globais são estimadas em 350 milhões de 
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unidades e têm mostrado tendências de queda desde então, em função da nova 

preferência por PCs móveis.  Apesar de as marcas americanas predominarem, a 

produção é fortemente concentrada em Taiwan e China, cujas empresas operam em 

regime de OEM e ODM. Em 2011, a China tornou-se o maior mercado mundial de PCs, 

superando os Estados Unidos. 

 

Tabela 2  

Distribuição do mercado mundial de computadores pessoais (2009 e 2010) 

Empresa País % em 2009 % em 2010 

HP Estados Unidos 22,3 21,2 

Dell Estados Unidos 17,8 17,3 

Samsung Coreia 11,6 11,7 

Acer Taiwan 10,5 10,3 

Lenovo China 9,6 11,4 

Apple Estados Unidos 9,4 10,0 

Toshiba Japão 7,0 7,1 

Outros - 11,9 11,1 

Total (em US$)  157 bilhões  184 bilhões 

Fonte: ITCandor (March 2011). Acessado em: mar. 2013. 

4 OPORTUNIDADES E DIFICULDADES PARA A PRODUÇÃO DE DISPLAYS 

NO BRASIL 

4.1 Mercado 

O mercado brasileiro de produtos eletrônicos é expressivo e dinâmico, tendo 

alcançado, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(ABINEE), um faturamento de R$ 138 bilhões em 2011, com crescimento de 11% em 

relação ao ano anterior. Para aparelhos de TV, estima-se que a demanda brasileira 

representa 6% da demanda mundial, um mercado de dimensões semelhantes ao japonês. 

Isso tem atraído a maioria dos grandes players internacionais para o país, alguns com 

operações de montagem local.  

Em 2011, foram vendidos 11 milhões de TVs com tecnologia LED e LCD no 

Brasil. Apesar do aumento das vendas, estima-se que apenas 20% dos domicílios no 

Brasil tinham TV de tela plana em 2012, indicando que há um expressivo mercado a 

explorar. O aumento do mercado nacional de tablets e smartphones, além de TVs 

digitais e computadores, abre oportunidades para a indústria de componentes. O 
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mercado interno representa um atrativo para empresas especializadas, mas tal cenário se 

revela difícil de concretizar em função da defasagem tecnológica, baixos investimentos, 

altos custos de produção, câmbio desfavorável, logística precária e escassez de recursos 

humanos qualificados.  

No campo internacional, o amplo domínio de empresas asiáticas e a consequente 

retração das multinacionais da chamada tríade (Europa, Japão e Estados Unidos) vêm 

afetando a indústria eletrônica brasileira, que é tradicionalmente integrada a empresas 

dessas regiões. As exportações do setor estão estagnadas em US$ 7,9 bilhões em 2011, 

enquanto as importações atingiram US$ 39 bilhões, resultando em um deficit comercial 

de US$ 31,5 bilhões. Em 2012, a ABINEE estima que o deficit tenha aumentado para 

US$ 37,8 bilhões, com o aumento das importações de produtos finais. A maior parte das 

exportações brasileiras de equipamentos eletrônicos é dirigida a países do Mercado 

Comum do Sul (Mercosul), por força da tarifa externa comum (TEF). Como 

praticamente não há produção desses equipamentos nos países-membros, o Mercosul 

favorece produtos fabricados no Brasil. 

4.2 Perspectivas da produção local 

A fabricação de displays LCD no Brasil tem sido objeto de discussões públicas e 

privadas visando identificar modelos e estratégias viáveis para explorar o amplo 

mercado nacional. Do ponto de vista governamental, os displays foram incluídos no 

Plano Brasil Maior, que constitui atualmente o principal arcabouço de política industrial 

no país. Além dos instrumentos já disponíveis para o setor de tecnologia de informação 

e comunicação (TIC), a exemplo da Lei de Informática, que concede benefícios fiscais 

para empresas que se enquadrem no processo produtivo básico (PPB) e cumpram 

compromissos de P&D local e da chamada Lei do Bem, o governo institui regras do 

PPB para as telas de LCD, visando incentivar as empresas montadoras de TVs a 

produzir no país.  

No âmbito privado, várias empresas chegaram a apresentar projetos à 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), mostrando interesse eventual 

em produzir TFT-LCD no Brasil. Entretanto nada há de concreto, pois a indústria 

aparenta aguardar uma melhor definição de variáveis econômicas, tecnológicas e 

políticas para decidir investir.   
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Do ponto de vista econômico, a conjuntura internacional adversa não favorece 

investimentos de grande porte em curto prazo, devido ao excesso de capacidade 

instalada na Ásia.  As baixas margens de lucro apresentadas pela maioria das empresas 

do setor não favorecem os cálculos de retorno dos investimentos, tornando empresas e 

financiadores mais céticos quanto à sua viabilidade.  

Sob o aspecto tecnológico, há dúvidas sobre as rotas tecnológicas que dominarão 

a indústria, como a velocidade e abrangência da difusão do OLED e seu potencial de 

substituir o LCD. A escassa capacitação tecnológica e a insuficiente disponibilidade de 

recursos humanos qualificados no Brasil levantam dúvidas quanto à efetiva capacidade 

de absorção de conhecimentos existentes e à capacidade de sustentar inovações. 

Do ponto de vista político, existem muitas dúvidas nas empresas em relação às 

tarifas de importação de insumos para a produção de LCD efetivamente praticadas no 

país. Há, por exemplo, imprecisões na forma de enquadramento de novos componentes 

na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Os diferentes regimes fiscais (Zona 

Franca de Manaus e outras regiões) e requisitos variáveis para obter os incentivos 

fiscais das Leis de Informática e do Bem também tornam mais difíceis os cálculos de 

viabilidade econômica, adicionando riscos aos futuros empreendimentos. Uma análise 

detalhada da indústria brasileira (ver Bampi, 2010) revela que há imensos desafios e 

poucas oportunidades no futuro próximo. 

Um primeiro aspecto a ser considerado nos investimentos empresariais em 

displays é o ponto de entrada na cadeia produtiva do setor. O processo de produção de 

displays de LCD pode ser dividido em front-end, uma operação mais integrada e 

complexa, e back-end (montagem final), que é relativamente mais simples e menos 

arriscada. Em ambos os casos, é necessária uma forte aliança com os grandes players 

para obter células e insumos críticos (polímeros, vidros, LED), assim como para 

garantir o acesso ao fluxo de inovações indispensável para a competitividade. É 

necessário avaliar o retorno econômico de tais atividades, pois determinados elos da 

cadeia produtiva são mais lucrativos que outros.  

Outro aspecto fundamental é a definição de estratégias de entrada, levando em 

consideração o perfil das empresas e o segmento de mercado visado. Duas estratégias 

básicas poderiam ser consideradas, de forma alternativa ou concomitante, visando 

introduzir a fabricação de displays LCD no país. Tais estratégias são discutidas a seguir.  
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4.2.1 Atração de grandes fabricantes internacionais 

O fomento a parcerias tecnológicas com empresas independentes de displays 

fornecedoras de produtos eletrônicos no Brasil constitui uma fórmula utilizada no país 

para viabilizar operações manufatureiras locais. O modelo foi adotado na década de 

1990 para implantar a produção de cinescópios no Brasil. A Phillips operava uma das 

maiores plantas industriais de CRT do mundo, fornecendo para praticamente todos os 

montadores de TV do país. 

Diversas empresas manifestam interesse em produzir LCD no Brasil, incluindo a 

própria Philips, a AOC, a Digiboard e a H-Buster (controlada pelo grupo China 

Electronic Corporation). Entretanto, há dúvidas quanto à viabilidade de efetivar 

investimentos de grande porte no Brasil, diante de um quadro internacional de excesso 

de capacidade instalada. O mais viável seria a transferência de plantas desativadas no 

exterior, cujo resultado para o desenvolvimento industrial poderia não ser sustentável 

diante de um quadro de mudança tecnológica.  

Atrair empresas integradas verticalmente que atuam no mercado brasileiro de 

produtos finais seria interessante, pelo fato de elas controlarem toda a cadeia produtiva. 

A Samsung já demonstrou interesse em montar uma fábrica de telas de cristal líquido 

(LCD) na Zona Franca de Manaus. A Foxcom também planeja montar displays em 

Jundiaí para os produtos da Apple que serão montados no país. Entretanto, não há ainda 

confirmação destes investimentos. Por envolver empresas líderes internacionais, essa 

possibilidade depende essencialmente da disposição dos players de investirem no país e 

efetivamente integrarem a operação local à sua cadeia produtiva global, tornando-a 

competitiva e relevante. Corre-se o risco de ter operações pouco complexas de back-

end, projetadas para cumprir apenas os requisitos mínimos para obter incentivos fiscais.  

 

4.2.2 Exploração de  nichos fora dos 3Cs 

Existem muitas oportunidades para a oferta local de displays em nichos de 

mercado pouco explorados pelos grandes fornecedores. Nos displays de menores 

dimensões, são encontradas aplicações que requerem menores investimentos em capital 

e tecnologia. No mercado de soluções customizadas, o preço não é tão decisivo, pois o 

valor é geralmente agregado por meio de serviços intensivos em tecnologia, de forma a 

atender a necessidades específicas dos clientes.  
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Este modelo contempla a existência de pequenas e médias empresas de display, 

como é o caso da Nitere, localizada em Santa Rita do Sapucaí, que desenvolve telas 

sensíveis a toque (touchscreen) utilizadas em PDA e em terminais bancários de 

distribuição de dinheiro. Outras janelas de oportunidades poderiam ser exploradas no 

Brasil, como displays para o mercado automotivo, equipamentos médicos, telas para 

controle de bens de capital, equipamentos de defesa etc. 

A estratégia de nicho parece ser particularmente apropriada para o país devido às 

menores escalas de produção, menores investimentos e complexidade tecnológica mais 

compatível com a realidade local. Entretanto também apresenta riscos, pois quando os 

nichos crescem passam a ser atrativos também para os grandes players.  

Cabe ressaltar que a capacitação tecnológica constitui um requisito fundamental 

não apenas para produzir displays no Brasil, mas, de forma mais imediata, contar com 

pessoal qualificado para especificar, testar, comprar e transferir tecnologia. A 

certificação de produtos, testes de conformidade e outros serviços são essenciais para 

garantir os direitos do consumidor, mesmo na ausência de fabricação local. 

 

5 CONCLUSÕES 

As inovações tecnológicas ocorridas na indústria mundial de displays se refletem 

diretamente no padrão de competição e na estrutura industrial do setor. Em pouco mais 

de uma década, as empresas japonesas viram sua participação dominante no mercado 

mundial de display se deteriorar devido à falta de investimentos críticos em novas 

plantas. As empresas de displays de Coreia e Taiwan que passaram a dominar a cadeia 

global de valor continuam competindo acirradamente, apresentando um quadro de 

excesso de capacidade instalada e baixas margens de lucro.  

A conjuntura econômica internacional desfavorável, desencadeada com a crise 

de 2008, interrompeu o crescimento do mercado mundial, deixando muitas dúvidas 

sobre o futuro da indústria. A tendência de concentração do mercado de produtos 

eletrônicos em determinadas marcas, como Apple e Samsung, impacta diretamente na 

indústria de displays. Marcas famosas ocidentais e japonesas coordenam redes de 

fornecedores independentes, exigindo inovação, qualidade e baixos custos. O poder de 

compras destas empresas influencia as trajetórias tecnológicas de seus fornecedores, 

contribuindo para o fortalecimento de padrões tecnológicos alternativos. Os produtores 
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independentes de displays que não contam com marcas próprias são mais vulneráveis às 

mudanças súbitas na demanda, por estarem na dependência de compradores externos.  

Já a Samsung e a LG são mais integradas verticalmente e praticam estratégias 

inovadoras no mercado global, no sentido de avançar a fronteira tecnológica. Por outro 

lado, empresas verticalmente integradas correm o risco de depender de determinados 

elos da cadeia produtiva interna que podem eventualmente se tornar obsoletos, diante de 

inovações autônomas surgidas fora de sua rede imediata. 

Analistas acreditam que um processo de concentração da produção pode ocorrer, 

indicando uma reconfiguração competitiva no sentido de beneficiar as maiores escalas e 

a integração vertical. As economias de escala estão se tornando cruciais em função das 

possibilidades de aumento de produtividade pela automação e por novas aplicações da 

microeletrônica e da nanotecnologia. As economias de escopo também produzem 

sinergias cruciais por meio, da exploração de marcas e do conceito de multiprodutos.   

Do ponto de vista externo, a conjuntura atual não oferece oportunidades 

significativas para a entrada do Brasil nessa indústria, pelo menos em curto prazo. As 

condições internas tampouco são favoráveis, dado que não existe no Brasil uma 

trajetória prévia exitosa em microeletrônica que garanta a capacitação tecnológica 

necessária. Outras condições relacionadas ao perfil da indústria eletrônica brasileira – 

como carências logísticas, falta de fornecedores locais de insumos críticos, pouca 

competitividade internacional e carência de recursos humanos qualificados –

desfavorecem grandes investimentos em operações manufatureiras.  

O Brasil precisa adquirir massa crítica em termos de capacitação tecnológica 

para aspirar a participar no futuro da indústria mundial de displays. Isso envolve tanto a 

formação de recursos humanos de alto nível quanto o desenvolvimento de pesquisas em 

laboratórios experimentais e plantas pilotos.  Iniciativas neste sentido têm sido 

desenvolvidas, em pequena escala, no CTI- Renato Archer e em programas de pós-

graduação de universidades brasileiras, muitas das quais em cooperação com empresas 

multinacionais. Entretanto, os eventuais fabricantes de displays no Brasil apontam a 

pouca disponibilidade de recursos humanos qualificados como um dos principais 

obstáculos para investimentos produtivos no país.      

Por outro lado, o atrativo do mercado interno, aliado a políticas públicas 

contínuas, adotadas pelo governo ao longo de mais de duas décadas, podem servir como 
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base para estruturar um projeto de "parto industrial" (Evans, 2004). O mercado 

nacional, ampliado pelo Mercosul, não pode ser assegurado apenas com políticas 

públicas, pois se trata de um setor muito globalizado, no qual as tentativas de defesa do 

mercado interno têm se revelado difíceis de implementar. Somente uma indústria 

competitiva globalmente poderia se impor nos mercados nacional e regional. 

A implantação de linhas de produção de displays no Brasil deve considerar o 

ponto de entrada na cadeia produtiva, o tipo de empresa e o segmento de mercado 

visado. Identificamos aqui duas estratégias básicas: atração de grandes produtores 

internacionais e exploração de nichos fora dos chamados 3Cs. Cada uma destas 

possibilidades tem suas vantagens e desvantagens, e deve ser avaliada à luz das 

oportunidades apresentadas pelos players globais da indústria.   

Os investimentos em capacitação tecnológica são essenciais para viabilizar tais 

estratégias, não apenas na produção, mas também em atividades de seleção, certificação 

e defesa do consumidor no Brasil. A ampliação da formação de recursos humanos de 

alto nível, o desenvolvimento de atividades de P&D em linhas pilotos e a absorção de 

tecnologias, por meio de cooperação com empresas e instituições de pesquisas 

internacionais, são atividades fundamentais para pavimentar um futuro nesta indústria 

de grande importância econômica e tecnológica.   
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