
 

Panasonic anuncia o fim da 
produção de painéis de plasma 

 

 

Lisboa, 1 de Novembro de 2013 –. A Panasonic Corporation anunciou 

recentemente que para responder às mudanças da conjuntura empresarial e 

acelerar a estratégia de crescimento da companhia, a empresa irá por fim à 

produção de ecrãs de plasma (PDP) em Dezembro de 2013. Deste modo, irá 

finalizar a produção das fábricas Amagasaki P3 (atualmente parada), Amagasaki 

P5 (atualmente suspendida) e Amagasaki P4, atualmente no ativo e que estará 

em funcionamento até finais de Março de 2014, momento no qual é finalizado o 

ano fiscal japonês.  

 

Na divisão de fabrico de ecrãs, a Panasonic tem estado a promover o 

desenvolvimento de aplicações para o plasma não destinadas a televisores e já 

fomentou diversas medidas de reestruturação, como a redução dos custos fixos, 

tanto para ecrãs de plasma como ecrãs de LCD. Com esta reestruturação, a 

empresa tem por objetivo otimizar o negócio e a gestão. 

 

Desde o ano 2000, a Panasonic impulsionou o seu negócio de ecrãs plasma para 

os ecrãs de grandes dimensões, enquanto os ecrãs de LCD foram dirigidos para 

televisores de médias e pequenas polegadas.  

Entretanto, com o rápido desenvolvimento do ecrã LCD de grandes polegadas e 

perante a severa concorrência de preços no mercado mundial provocada pela 

quebra da Lehman em Setembro de 2008, a empresa consolidou a sua produção 

na fábrica de Amagasaki P4 realizando uma alteração das aplicações comerciais 

para melhorar a receita do negócio.  

Até ao momento, dada a superioridade da qualidade da imagem, os ecrãs de 

plasma da Panasonic têm recebido importantes reconhecimentos e têm construído 

uma forte procura entre clientes de todo o mundo. No entanto, pelas rápidas e 

drásticas mudanças que se produziram na conjuntura do negócio e a quebra da 

procura do plasma nos televisores de ecrã plano, considerou-se que seria difícil 

continuar o negócio, o que levou à decisão de parar a produção. 
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A Panasonic finalizará as vendas de televisores e produtos relacionados com 

ecrãs de plasma, tanto para utilização final e comercial no ano fiscal 2014 (31 de 

Março 2014). No entanto, a empresa continuará a trabalhar para desenvolver e 

oferecer produtos atrativos que satisfaçam a exigências dos clientes e contribuam 

para o desenvolvimento do negócio desta divisão.  

 
Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

 

 
Sobre a Panasonic 
 
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 
eletrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em mobilidade e aplicações 
pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa expandiu-se a nível mundial e opera 
agora com mais de 500 empresas em todo o mundo, registando vendas liquidas 
consolidadas de 7,3 mil milhões de yenes (68.000 milhões de euros) no ano fiscal 2012, 
finalizado a 31 de Março de 2013. Comprometida na procura de novos valores através da 
inovação em áreas distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e um mundo melhor 
para os seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic, visite a página web 
da empresa http://panasonic.net/. 
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