
As obras da hidrelétrica Colí-
der, empreendimento da Copel
no Mato Grosso, ainda estão pa-
ralisadas e sem previsão para o
retorno depois de incêndios na
semana passada. Cerca de cem
trabalhadores serão mobiliza-
dos para iniciar reconstrução
de estruturas destruídas, infor-
mou a empresa paranaense.

“Antes desse incidente, a pre-
visão de conclusão das obras da
usina de Colíder era dezembro

de 2014. Ainda sem data certa
para a retomada da obra, nesta
semana somente cem trabalha-
dores deverão retornar ao traba-
lho”, informou a Copel em nota
nesta segunda-feira.

“Não será possível ampliar es-
te número porque o alojamento
para 1,4 mil pessoas e o refeitó-
rio que servia em média 8 mil re-
feições por dia foram totalmen-
te destruídos”, completou a es-
tatal paranaense de energia.

A destruição nas estruturas
do canteiro ocorreu na segunda-
feira e na terça-feira passada.
Segundo a Copel, as obras na es-
trutura da hidrelétrica não fo-
ram afetadas, mas houve des-
truição de alojamentos, escritó-

rios, veículos, ônibus, cami-
nhões e academia. Houve ainda
arrombamento de caixas eletrô-
nicos do local. Cinco pessoas fo-
ram presas na semana passada,
incluindo três homens com 36
mil reais em dinheiro.

O consórcio construtor Colí-
der afirmou que o tumulto foi
iniciado por cerca de 30 funcio-

nários que alegaram que teriam
de trabalhar durante o Carnaval
sem receber hora extra. O con-
sórcio, responsável pelas obras
civis, comentou que a informa-
ção sobre o não recebimento de
hora extra era inverídica.

Na sexta-feira, diretores da
Copel se reuniram em Cuiabá
com o secretário-chefe da Casa
Civil do Mato Grosso, Pedro Na-
daf, e pediram o apoio do gover-
no do Mato Grosso para que os
incidentes na usina Colíder,
que terá 300 megawatts de po-
tência instalada, sejam investi-
gados e punidos.

“Houve ataques similares nas
usinas Jirau, Santo Antônio e
Ferreira Gomes. Parece haver

uma ação orquestrada. Trouxe-
mos esta informação ao gover-
no e destacamos que as investi-
gações policiais em Colíder são
importantes para coibir novos
ataques”, disse o diretor de en-
genharia da Copel, Jorge Andri-
guetto, em nota sobre a reunião
com o governo do Mato Grosso.

“O governo continuará dan-
do apoio para que a ordem seja
mantida no local e as obras da
usina de Colíder retomadas o
mais depressa possível”, disse
Nadaf. O Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Cons-
trução Pesada (Sintecomp) no
Mato Grosso não pode ser conta-
tado imediatamente para co-
mentar o assunto. ■

A administradora de shoppings
centers Multiplan anunciou on-
tem que encaminhou à Anbima
pedido de análise prévia para
uma oferta pública primária de
ações ordinárias que pode movi-
mentar cerca de pelo menos R$
490 milhões, considerando o pre-
ço de fechamento de sexta-feira.

A companhia pretende emitir
9 milhões de ações e informou
que os controladores — José Isaac
Peres e 1700480 Ontario Inc —
pretendem subscrever um valor
estimado de R$ 100 milhões.

“A companhia pretende utili-
zar os recursos a serem obtidos
para investir em estratégias de
crescimento, fortalecendo sua es-
trutura de capital e possibilitan-
do a antecipação do desenvolvi-
mento de novos projetos”, infor-
mou a Multiplan em comunica-
do ao mercado.

Segundo a empresa, a oferta,
que terá colocação nos Estados
Unidos junto a investidores insti-
tucionais qualificados, poderá
ser ampliada com lotes suple-
mentar e adicional.

A ação da companhia encer-
rou na última sexta-feira cotada
a R$ 54,70. A Multiplan encer-
rou o quarto trimestre com lu-
cro líquido de R$ 128,4 milhões,
alta de 18,8% sobre 2011. ■

A próxima geração de TVs aten-
de por uma sigla de cinco le-
tras: OLED. O nome pomposo
“Organic Light Emitting Dio-
de” pode ser traduzido de for-
ma simples: televisores com es-
sa tecnologia são mais finos,
consomem menos energia, ofe-
recem melhor reprodução de
cores e têm al-
tíssima defini-
ção. E podem
ter telas flexí-
veis. “A tecno-
logia de TV evo-
lui para esse
e q u i p a m e n t o
ser a janela do
consumidor”,
compara Carlos
Paschoal, geren-
te geral de Mar-
keting da Sony.

No mês passa-
do, a consultoria
DisplaySearch
estimou que, em
2016, o mercado
mundial de TVs
OLED deve che-
gar a 7,2 milhões
de unidades. Ou-
tra consultoria,
a IHS iSuppli,
calculou, em ou-
tubro, que a re-
ceita gerada por

televisores OLED chegará a
US$ 13,9 bilhões em 2016, a par-
tir de US$ 500 milhões em 2013,
a caminho de US$ 17,3 bilhões
em 2017. Os primeiros modelos
com grandes telas chegam ao
mercado este ano, mas ainda te-
rão baixos volumes e preços altos
— na casa de US$ 10 mil para mo-
delos de 55 polegadas, calcula a
Display Search.

“Com certeza vai começar pe-
las séries top dos fabricantes. À
medida que aumenta a deman-
da, passa a custar menos. Vai ser
a mesma evolução que vimos

com plasma e
LCD”, diz Jorgi-
naldo Dantas,
gerente de Mar-
keting técnico
da TP Vision,
cujas TVs têm a
marca Philips.

A LG saiu na
frente na corri-
da do OLED.
Desde janeiro
aceita pedidos,
na Coréia do
Sul, de seu pri-
meiro modelo
comercial, com
55 polegadas,
por US$ 10 mil.
Ainda no primei-
ro trimestre,
promete lançar
em outras re-
giões do mun-
do, incluindo a
América do Sul.
Já a TP Vision
não terá produ-

tos OLED em 2013 e a japonesa Pa-
nasonic está em fase de desenvol-
vimento de televisores.

Renata Assis, diretora de Mar-
keting da Panasonic, calcula
que as TVs OLED estarão no
mercado em um ou dois anos,
incluindo o Brasil, foco da em-
presa. E objetivo é apresentar
produtos com preços menos sal-
gados do que ocorreu com os
primeiros televisores LED, LCD
e de plasma. “A intenção é que
isso não se repita, porque os pri-
meiros consumidores ficam
frustrados. É óbvio que no come-

ço tem um preço premium, pa-
ra gerar desejo e demanda, mas
nada como foi no passado”.

Paschoal afirma que na Sony o
OLED ainda está em fase de ma-
turação. “Precisa passar por tes-
tes de usabilidade e preço com o
consumidor final. Nossa expecta-
tiva é ter em dois a três anos”.
Por hora, a aposta da empresa é
a TV 4K, com quatro vezes mais
definição do que os aparelhos
LED. “Pretendemos ter produ-
tos acessíveis a todos os bolsos
neste ano. Hoje o 4K é o acessí-
vel para o consumidor.” ■
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Mercado Eletrônico cresce 16,2% em 2012

Obras em hidrelétrica da Copel seguem paradas

Em 2012, o Mercado Eletrônico apresentou crescimento

de 16,2% com relação ao volume de transações em 2011, ano

em que foram negociados R$ 60 bilhões. A empresa transacionou

mais de cinco milhões de pedidos de compra em 2012 — aumento

de 11,1% com relação ao ano anterior. Com expansão da sua

atuação internacionalmente, ao conquistar clientes na Argentina

e Colômbia, a expectativa de crescimento para 2013 é de 20%.

Não há previsão para o retorno
do trabalho em Colíder, depois
de incêndios na semana passada

Fabricantes preparam-se para
a próxima geração de TVs
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fará oferta
de ao menos
R$ 490 mi

David Paul Morris/Bloomberg

Cerca de 100
trabalhadores serão

mobilizados para
iniciar reconstrução

de estruturas
destruídas

Administradora de shoppings
encaminhou à Anbima pedido
para emitir 9 milhões de ações

Televisores OLED começam a
chegar ao mercado neste ano,
mas preços ainda são salgados
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TRÊS FAMÍLIAS

Veja a comparação entre as 
tecnologias de hoje e a próxima

Fonte: Brasil Econômico

LCD

Vida útil

De 30 mil horas a 40 mil horas

Espessura

Entre 3 cm e 10 cm

LED

Vida útil

De 60 mil horas a 100 mil horas

Espessura

Entre 1,2 cm a 5 cm

OLED

Vida útil

De 14 mil a 20 mi horas

Espessura

Entre 3 mm e 5 mm

OLEDtem10vezesmaiscontrastequeoLEDeéultrafino

 Terça-feira, 19 de fevereiro, 2013 Brasil Econômico 19

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
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