
Tudo indicava que o LCD fosse
morrer aos poucos e dar lugar
ao OLED, tecnologia que garan-
te telas mais leves, finas e resis-
tentes em toda sorte de apare-
lhos, de smartphone a televi-
são. Mas o LCD não só está resis-
tindo firme como está com uma
imagem cada vez melhor. Ao

mesmo tempo, os principais fa-
bricantes de OLED, de espessu-
ra semelhante à de um cartão
de crédito, vêm tendo dificulda-
des para baratear a tecnologia e
produzi-la em massa.

A Samsung e a LG, líderes no
segmento OLED, este ano apre-
sentaram televisores com telas
de 55 polegadas, mas o preço de
US$ 10 mil impede o avanço des-
se mercado. As telas OLED, usa-
das nos smartphones Galaxy S e
Note, apareceram como suces-
soras do LCD em todo os tipos
de produtos eletrônicos. Além

de consumirem menos energia
e terem imagens de maior con-
traste que as de LCD, tornam os
celulares do futuro praticante
inquebráveis, porque são finas
e maleáveis como um papel. No
entanto, fabricantes de OLED
ainda não resolveram os princi-
pais desafios tecnológicos para
reduzir de custos e assim con-
correr melhor contra o LCD.

A tecnologia LCD, presente
em 90% dos televisores, conti-
nua a evoluir e não mostra sinal
de que deixará a briga pelo pos-
to de padrão mundial. Isso acon-

tece menos de uma década após
praticamente ter liquidado as te-
las de plasma. “O OLED ainda
tem um longo caminho à frente
para se popularizar, já que preci-
sa ficar maior e melhorar a ima-
gem”, opinou Chung Won-
seok, analista da HI Investment
& Securities. “O uso de OLED
continuará limitado às telas de
pequeno porte por mais três
anos, pelo menos. A presença
em televisores de preço acessí-
vel só será possível de 2014 em
diante, mas mesmo assim have-
rá o risco de acirrada concorrên-

cia com LCD, tecnologia que
continua a melhorar”.

As telas LCD oferecem maior
qualidade de imagem — até qua-
tro vezes superior à das telas
OLED — e consumo mais baixo
de energia, o que gera grande
demanda dos fabricantes de
smartphones e tablets. A Apple
mudou os padrões do mercado
ao adotar telas de resolução
mais alta no iPhone e iPad, que
continuam a ser a referência de
LCD no mercado e obrigaram
os concorrentes a melhorar as
respectivas telas. ■
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Hyundai produzirá 220 mil carros na Rússia

A marca de eletrodoméstico Ca-
dence é um exemplo de que gran-
des empresas podem surgir a par-
tir de pequenas iniciativas. O pre-
sidente da empresa, Nelson Li-
sot, não imaginava que as panifi-
cadoras domésticas que trouxe
dos Estados Unidos em 1999 se-
riam o ponta pé inicial para um
grande negócio, que neste ano
vai atingir faturamento de R$ 215
milhões e tem expectativa de
crescimento anual de 40%.

“Nós tínhamos uma remessa
de 300 peças e percebemos que
as pessoas gostaram do equipa-
mento. A partir daí vimos uma
oportunidade de mercado se
abrir e apostamos na China co-
mo fornecedor”, explica o execu-
tivo ao BRASIL ECONÔMICO.

De acordo com dados do
IBGE, as atividades de móveis e
eletrodomésticos apresentaram
um crescimento de 13,2% nos no-
ve primeiro meses do ano, sobre
igual período de 2011. “Este de-
sempenho se deve à manutenção
do crédito, bem como à queda
dos preços dos produtos eletroe-
letrônicos (-6,6% nos últimos 12
meses até setembro, segundo o
IPCA)”, ressalta o instituto.

E para acompanhar o cresci-
mento do mercado, Lisot afirma
que está disposto a expandir as
operações da companhia. “No iní-
cio, trabalhávamos apenas com
itens importados da China. Ago-
ra, 75% da linha vem do exte-
rior, mas desenhada sob medida
para o mercado nacional, e 25%

é produção local”, afirma Cristia-
no Lisot, filho de Nelson. A em-
presa, que atualmente lança qua-
tro novos produtos por mês, já
produz no Brasil liquidificadores,
batedeiras, ferros e ventiladores.

Lisot que ainda não cogita a
possibilidade de ter a produção
100% local, já está de olho em no-
vas oportunidades de fabrican-
tes. Hoje a empresa trabalha
com 22 fornecedores chineses.

“Estamos estudando novas
oportunidades de fabricação em
outros países já que o preço da chi-
na tem aumentado bastante”, ex-

plica o presidente que garante
que a Cadence está bem posiciona-
da no mercado, principalmente
no quesito preço. “O nosso cresci-
mento neste ano foi dentro do pla-
nejado. O mercado tem apresenta-
do uma contrapartida, com o dó-
lar em alta o que tem pressionado
as margens. Dentro desse cená-
rio, no próximo ano as empresas
devem aumentar o preço para ga-
rantir margem”, completa.

Expansão
Com o crescimento do setor, a
Cadence deve inaugurar até 2014
uma nova planta, que englobará
a indústria e o centro de distribui-
ção em uma área que atingirá 60
mil metros quadrados, localiza-
da na cidade Piçarras, litoral de
Santa Catarina. Hoje a unidade
da companhia está localizada em
Navegantes. “O objetivo é ga-
nhar ainda mais espaço no mer-
cado nacional e incrementar a ex-
portação para a América Lati-
na”, revela o executivo que já foi
sondado por empresas dispostas
a comprar a Cadence.

Além disso, Lisot diz que tem
se dedicado a expandir o núme-
ro de assistência técnica, que ho-
je soma 600 postos autorizados
e que atendem uma carteira de 3
mil clientes, entre eles o Magazi-
ne Luiza, as redes Zaffari, Ponto
Frio, Colombo, além de grandes
comércios virtuais como o gru-
po B2W (Americanas.com e Sub-
marino). Para ganhar mais clien-
tes, a Cadence inaugurou nesta
semana seu primeiro show
room em São Paulo. “É uma
grande oportunidade.” ■

Telas de LCD resistem ao avanço de TVs OLED

A unidade da Hyundai Motor em São Petesburgo, segunda maior

cidade da Rússia, está prestes a alcançar sua capacidade total e deve

produzir 220 mil carros dos modelos Solares e Rio neste ano, de acordo

com o presidente da subsidiária local, Sipoyng Kim. A companhia

sul-coreana abriu a fábrica russa em 2010 para atender à demanda

crescente de carros das marcas Hyundai e de sua controlada Kia.

O investimento na fábrica foi de US$ 500 milhões. Bloomberg

Nova tecnologia oferece
produtos mais resistentes
e finos, mas ainda são caros
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Com China cara, Cadence busca país
para abastecer mercado brasileiro
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Estratégia da empresa, com receita de R$ 215 milhões inclui nova fábrica no país e fornecedores do exterior
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Empresa familiar, Cadence ganha 
espaço nos grandes varejistas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Empresas, p. 27.




