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A duas tradicionais marcas brasileiras de aparelhos eletrônicos, a CCE e a Gradiente, optaram 
por seguir caminhos opostos nos últimos cinco anos. A Gradiente preferiu colocar suas fichas 
na migração na demanda por televisores para as novas tecnologias de plasma e LCD, 
buscando, com isso, sofisticar a sua marca e disputar mercado entre os consumidores de 
maior poder aquisitivo. A CCE, ao contrário, reforçou a aposta no consumo de produtos 
populares.   
 
Entre 2005 e 2006, a CCE decidiu lançar computadores, colocando nas lojas micros a preços 
baixos, competindo com equipamentos sem marca.   
 
A trajetória das duas empresas mostra que o faro de Isaac Sverner, fundador da CCE, estava 
certo, enquanto Eugênio Staub, da Gradiente, fez a aposta errada.   
 
O negócio de informática da CCE, que nasceu do zero há três anos, já responde por um terço 
do faturamento do grupo. A Gradiente, em contrapartida, não pôde acompanhar as reduções 
de preços das TVs de plasma e LCD promovidas pelos concorrentes, como LG e Samsung, e 
está mergulhada numa crise financeira.   
 
Em 2006, o governo federal lançou o programa "Computador para Todos", reduzindo impostos. 
A demanda por PCs explodiu. Não apenas os consumidores das classes C e D passaram a 
comprar o seu primeiro computador, como os compradores de equipamentos sem marca 
migraram para o mercado formal. Como a barreira de entrada no setor de computadores 
populares era bastante baixa devido ao mercado cinza, novas fabricantes não tiveram 
dificuldade em se estabelecer neste mercado.   
 
Segundo Synésio Batista Costa, diretor de relações institucionais da CCE, a divisão de 
informática do grupo produziu 260 mil peças em 2006, entre desktops, monitores e notebooks. 
Em 2007, foram 600 mil unidades. Neste ano, a CCE prevê fabricar 800 mil peças.   
 
"Essa empresa lê e entende sinais que as outras não vêem", diz Costa ao ser perguntado sobre 
o que levou o grupo a entrar no mercado de computadores há três anos. A CCE avalia que 
investiu no produto certo na hora certa. "Que o mercado de informática seria um grande 
negócio, isto todo mundo sabia", acrescenta.   
 
Em volume, a divisão de áudio e vídeo ainda é maior. Segundo Synésio, a empresa fabrica 3 
milhões de unidades em aparelhos de som e TVs. O grosso da produção da CCE ainda é de TVs 
de tubo, mas, no fim do ano passado a marca lançou o seu primeiro modelo de LCD, de 32 
polegadas. A CCE, porém, não tem pretensões de competir com as marcas mais sofisticadas. 
Foram os aparelhos de LCD que começaram a ficar acessíveis à classe C, diz Costa. "Lançamos 
o televisor em novembro por R$ 2.999. Já baixamos o preço para R$ 1.899", diz Costa.   
 
No segmento de computadores, a empresa adota a mesma estratégia. A CCE busca ser a 
opção mais em conta e custar menos do que qualquer produto importado da China. Os 
notebooks da marca, que foram lançados no ano passado, custam entre R$ 1.399 (com 
mochila) até R$ 2.400. A marca não vê problemas em ser identificada com produtos 
populares. Pelo contrário. A CCE acredita ser esta sua vocação.   
 
Mas a marca brasileira não consegue se livrar da imagem de que os seus produtos possuem 
uma qualidade inferior. Na internet não é difícil encontrar sites que referem-se à CCE como a 
marca que "conserta, conserta e estraga". Em 2002, a CCE também foi acusada, em Manaus, 
de contrabandear peças prontas da China. "A empresa foi considerada inocente nesse 
processo. Essa é uma questão encerrada", respondeu Costa.   
 
Os problemas não parecem influenciar a opinião dos consumidores das classes C ou D. Em 
regiões como o Norte e Nordeste, a CCE é a marca de TV mais vendida, afirma Costa. Em 



volume, a empresa também continua na lista dos cinco maiores fabricantes de TVs.   
 
No mercado de computadores, a CCE vem conseguindo firmar-se entre as líderes . "No início 
de 2008, a CCE passou a ser a segunda marca de informática mais vendida no varejo", diz 
Costa, citando pesquisas feitas pelas consultorias IDC e IT Data. A empresa está atrás de uma 
outra fabricantes brasileira, a Positivo, mas já encostou em marcas internacionais como a HP e 
Dell.   
 
Segundo Costa, a CCE decidiu transformar as suas divisões em empresas independente a 
partir de 2007. Os resultados no ano passado dessas companhias ainda não foram publicados. 
O grupo possui cinco unidades de negócio, entre elas a Compaz, que fabrica produtos de áudio 
e vídeo, e a Digibrás, responsável pela área de informática. A empresa atua em outros 
segmentos, como injeção plástica e embalagens.   
 
Em 2006, a holding CCE Indústrias Eletrônicas obteve uma receita líquida de R$ 1 bilhão, 11% 
maior do que a obtida em 2005. Mas não conseguiu sair do vermelho. O grupo registrou no 
exercício um prejuízo de R$ 26,1 milhões, depois de registrar perdas de R$ 31,7 milhões em 
2005.   
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