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As principais marcas mundiais de televisores absorveram rapidamente o espaço deixado pela 
fabricante brasileira Gradiente, que saiu do mercado há cerca de cinco meses após mergulhar 
em uma séria crise financeira. Fontes ouvidas pelo Valor afirmam que a LG, por enquanto, está 
levando a melhor. A multinacional coreana conseguiu fixar sua marca no Brasil em 2005, ao 
ser a primeira a reduzir os preços televisores de plasma, e conseguiu conquistar os 
consumidores desde então.   
 
Depois da LG, veio a também coreana Samsung, que começou a produzir TVs de plasma e LCD 
no país há cerca de três anos e a bater de frente na sua arqui-rival mundial. A holandesa 
Philips, tradicional líder no mercado brasileiro de televisores, não ficou atrás e entrou na 
guerra de preços travada pelas duas asiáticas. Mas não tem sido fácil para os concorrentes 
brigar com a LG, que tornou-se alvo de acusações de favorecimento por ter permanecido em 
um regime de incentivos diferenciado em Manaus. Concorrentes como a Semp Toshiba 
afirmam que a empresa possui vantagens desleais.   
 
A participação de mercado da LG já atingiu 38% no ano passado no segmento de telas finas 
(plasma e LCD). Segundo Fernanda Summa, gerente de televisores da LG, a meta é alcançar 
40% em 2008. "Em janeiro atingimos recordes de produção", diz a executiva. Estima-se que a 
demanda por TVs de plasma e LCD dobre neste ano e alcance 2 milhões de unidades.   
 
A LG, acrescenta Fernanda, não economizará esforços para manter-se na liderança, o que 
indica que não dará trégüa à guerra no ponto-de-venda. Esta nova realidade do mercado foi 
um fatores que levaram a Gradiente à lona.   
 
Como o mercado não é auditado, os valores sobre as participações de mercado são apenas 
estimados. A LG baseia-se nos dados de produção fornecidos pela Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa). Neste ano, segundo Fernanda, a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Eletroeletrônicos (Eletros) voltará a medir as participações de cada marca, o 
que deixou de fazer há cerca de dois anos.   
 
Como a disputa é cada vez mais acirrada, a convivência na Eletros nem sempre é muito 
pacífica. Segundo varejistas, a Gradiente vinha abrindo mão da qualidade de seus produtos 
para conseguir acompanhar os preços da LG e da Samsung. Isto só teria piorado a situação da 
marca brasileira, ao criar resistências a ela também pelos varejistas, que também acabam 
sendo contaminados pela insatisfação dos consumidores.   
 
Mas a Gradiente ainda não "jogou a toalha". Eugênio Staub tem esperanças de encontrar um 
comprador para a sua empresa e, segundo uma fonte, possui três ou quatro propostas na 
mesa. No entanto, a fabricante já não conta mais com a possibilidade de associar-se a um 
grupo chinês, hipótese que chegou a ser aventada quando o consultor Nelson Bastos assumiu 
a gestão, em meados do ano passado, para tentar salvá-la da insolvência.   
 
Na Zona Franca, o relacionamento da Gradiente com o sindicato vem se deteriorando com a 
demora da empresa em dar uma resposta aos seus problemas. "A situação está muito ruim", 
afirma Rosane Pinheiro, suplente da diretoria do sindicato dos metalúrgicos de Manaus. 
Segundo ela, a empresa ainda mantém em sua folha 220 funcionários, que estão em casa 
desde setembro do ano passado. O sindicato exige que a Gradiente formalize a demissão 
desses trabalhadores e pague as indenizações previstas por lei.   
 
A LG também enfrenta problemas em Manaus, mas de outra ordem. A multinacional coreana 
entrou em disputa judicial com o governo amazonense, que quer que a LG enquadra-se em 
uma outra lei de incentivos fiscais. A empresa foi a única que optou por permanecer na lei 
antiga, o que lhe garante maiores incentivos.   
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