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Depois de ficar quase três anos fora do mercado, com suas fábricas praticamente paralisadas, 
a Gradiente finalmente concluiu um plano de recuperação com o objetivo de colocar a 
companhia de novo nos trilhos. Após meses de negociação com dúzias de credores, a 
fabricante brasileira de eletrônicos conseguiu firmar um acordo para o pagamento de suas 
dívidas. O plano de recuperação extrajudicial, que deve ser anunciado hoje ao mercado, teve a 
assessoria financeira do banco Bradesco BBI e consultoria jurídica dos escritórios Souza, 
Cescon, Barrieu & Flesch Advogados e Renato Mange Advogados Associados.  
 
A Gradiente tem uma dívida de R$ 385 milhões com diversos bancos e uma infinidade de 
fornecedores. A lista de empresas com dinheiro a receber ultrapassa a marca de mil 
companhias. Para quitar o débito, a Gradiente se concentrou na negociação com seus 30 
maiores credores, que juntos respondem por cerca 90% da dívida. "Nossa meta era fazer um 
acordo amigável com os credores, e conseguimos isso com esse acordo extrajudicial", diz 
Eugênio Staub, presidente da Gradiente, em entrevista ao Valor. 
 
O acordo extrajudicial foi o caminho escolhido por Staub para acelerar o processo de 
recuperação da Gradiente. Diferente da recuperação judicial, esse tipo de acordo é menos 
burocrático e mais rápido, além de ser mais barato, por não exigir a publicação de editais e 
dispensar a realização de assembleias. Para consegui-lo, a Gradiente teve de convencer pelo 
menos três quintos dos credores, ou 60% deles, a aprovarem seu plano de recuperação. "Já 
temos assinada a adesão de credores que respondem por 67% do valor da dívida", comenta 
Staub. Com esse índice de aceitação, a Gradiente poderá impor seu plano aos demais credores 
e possíveis discordantes. 
 
Nesta semana, a fabricante pretende fazer o registro jurídico do plano. A partir daí, terá dois 
anos de carência para tocar as operações. Só então irá iniciar o pagamento da dívida, o que 
ocorrerá no prazo de sete anos. "Não pedimos desconto nem colher de chá para ninguém. 
Vamos pagar tudo com os devidos reajustes", afirma Staub. 
 
Além da dívida com bancos e fornecedores, a Gradiente também negociou seu saldo negativo 
com o Refis, programa da Receita Federal que permite parcelar os débitos. Hoje, a dívida fiscal 
da companhia é de R$ 148 milhões. Com a negociação de multas por atraso e amortizações, 
Staub afirma que a dívida deverá ficar em cerca de R$ 90 milhões, com prazo de 15 anos para 
ser quitada. 
 
Para retomar as operações da Gradiente, Staub criou a Companhia Brasileira de Tecnologia 
Digital (CBTD). Com sede em Manaus, a empresa vai arrendar ativos da Gradiente, entre eles 
a marca, seus funcionários e uma de suas fábricas. Para o consumidor, que continuará 
encontrando produtos da marca Gradiente, a mudança será imperceptível.  
 
Hoje, a família Staub é dona de três fábricas em Manaus. Uma dessas unidades está alugada 
para a fabricante de motocicletas Honda, por R$ 370 mil por mês. "Estamos negociando o 
aluguel de uma segunda fábrica", diz Eugênio Staub Filho, que divide o comando da 
companhia com seu pai. 
 
Com a criação da CBTD, diz Staub Filho, ficou mais fácil atrair investidores para o negócio, já 
que a nova empresa só vai utilizar os ativos necessários para tocar as operações. "A 
Gradiente, como empresa, continuará existindo, mas como administradora de seus ativos e 
passivos", diz.  
 
Fora a negociação de dívidas, o retorno da Gradiente depende essencialmente do aporte de 
capital de novos investidores. Staub não dá detalhes, mas afirma que a companhia está em 
"fase muito adiantada" de negociação com parceiros potenciais. Entre os investidores mais 
próximos de um acordo estaria uma multinacional fabricante de eletrônicos e duas companhias 
de investimento privado. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
que durante muito tempo foi cogitado como o parceiro mais provável da Gradiente, está fora 



da lista. "O BNDES não vai ter nenhuma participação. Na realidade, nunca cogitamos a 
parceria com o banco como um investidor. O que fizemos foi analisar a possibilidade dele 
financiar a dívida com os credores da Gradiente, mas isso não foi para frente", comenta Staub. 
 
O plano de recuperação prevê um aporte de R$ 130 milhões por parte de novos investidores. 
Com o dinheiro, diz Staub Filho, a CBTD vai usar a marca Gradiente para retomar a produção 
de televisores de LCD e estrear na produção de notebooks. Recentemente, a Gradiente teve 
aprovado um plano para produzir tocadores de Blu-ray, os DVDs de última geração. Por 
enquanto, porém, a unidade de Blu-ray não tem data para sair do papel. Os acordos com os 
novos parceiros, diz Staub, serão fechados nos próximos dias. O objetivo é iniciar a produção 
dos equipamentos no segundo trimestre do ano que vem.  
 
Em sua retomada, a Gradiente, que já foi uma das maiores companhias de eletroeletrônicos do 
país, prevê uma trajetória bem menos ambiciosa que a trilhada no passado. Em 2006, a 
fabricante tinha mais de 60 tipos de produtos nas prateleiras do varejo. "Desta vez teremos 
algo entre 10 e 12 produtos apenas", afirma Staub Filho. "Queremos uma linha muito mais 
enxuta e focada em produtos de alto valor agregado e com forte projeção de crescimento para 
os próximos anos."  
 
Além do plano de recuperação extrajudicial, a Gradiente estabeleceu um novo calendário para 
divulgação de seus resultados financeiros. Empresa de capital na Bolsa de Valores de São 
Paulo (Bovespa), a Gradiente não divulga seus balanços trimestrais desde o primeiro trimestre 
de 2007. Advertida oficialmente em algumas ocasiões pela Bovespa, que cobrava a divulgação 
dos resultados, a empresa recentemente deu uma justificativa, afirmando que o atraso se deve 
ao "profundo trabalho de revisão da contabilidade que está sendo feito pelos novos auditores e 
pelo novo contador, buscando entregar informações corretas e verdadeiras ao mercado".  
 
Em janeiro, as contas da Gradiente, que eram auditadas pela PricewaterhouseCoopers, 
passaram para as mãos da BC Control Auditoria & Consultoria. Segundo Staub, a companhia 
não chegou a ser multada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) devido ao atraso na 
entrega das informações. Hoje, 55% das ações da Gradiente pertencem à família Staub. As 
demais são negociadas em bolsa. "A Gradiente vai continuar operando regularmente na Bolsa 
e o acionista, se quiser, também terá a opção de se tornar sócio da CBTD", diz Staub, sem 
detalhar como funcionaria essa transação. 
 
Ainda este ano, garante o empresário, o mercado terá acesso aos resultados consolidados da 
companhia de 2007 e 2008. Hoje, em comunicado, a empresa planeja apresentar um balanço 
não auditado sobre sua situação atual. 
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