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"É como um acidente de avião. Nunca existe um fato isolado, um único motivo que cause o 
acidente. É sempre uma sucessão de problemas." É dessa forma que Eugênio Staub define a 
derrocada da Gradiente, uma das marcas brasileiras mais conhecidas no setor de 
eletroeletrônicos, mas que nos últimos três anos se envolveu num turbilhão de complicações 
financeiras. "Tínhamos excesso de despesa fixa e gestão complicada. Depois veio uma 
concorrência muito acirrada das empresas multinacionais", diz Staub. "De qualquer forma, os 
erros cometidos foram meus, de mais ninguém." 
 
Nos últimos meses, o dono da Gradiente tem usado boa parte de seu tempo para responder e-
mails. Todos os dias chegam mensagens de acionistas cobrando informações sobre resultados 
e planos de retomada, diz ele. Com 45% de suas ações na bolsa - cotadas ontem a R$ 2,65 - a 
Gradiente tem 2,5 mil acionistas. "Respondo um a um. Estamos trabalhando e as novidades 
vão acontecer em breve."  
 
Staub já fez movimentos financeiros agressivos no passado. No ano 2000, ele vendeu para a 
Nokia, por US$ 415 milhões, a participação de 49% que a Gradiente detinha em uma joint 
venture com a empresa finlandesa. Mas o empresário atribui a dois episódios uma boa parte 
dos problemas enfrentados pela companhia. Um deles é a compra da Philco, que pertencia à 
família Setúbal, do banco Itaú. Em agosto de 2005, Staub pagou R$ 60 milhões pela Philco. 
Dois anos depois, vendeu a marca por R$ 22 milhões, num esforço para reduzir o rombo 
financeiro. "A aquisição foi um erro. A empresa tinha um produto antigo. Achei que aquele era 
o caminho certo naquela ocasião." 
 
O segundo capítulo que complicou a vida da Gradiente, segundo Staub, foi um imbróglio 
administrativo ocorrido em 2007. "Tivemos uma série de problemas com a área de consultoria 
e nos descuidamos da contabilidade. Isso paralisou a operação como um todo", diz. Em julho, 
a Gradiente quase perdeu um de seus principais ativos: sua marca. Depois de uma disputa 
jurídica, Staub conseguiu derrubar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, 
uma decisão da 5ª Vara Federal do Amazonas, que determinava a penhora da marca Gradiente 
para pagamento de dívidas fiscais com a Fazenda.  
 
Agora, diz Staub, é hora de retomar as operações. A CTBD terá uma diretoria formada por 
profissionais de mercado. Seu papel ficará restrito ao conselho administrativo. Dos 2 mil 
funcionários que a Gradiente tinha até o início de 2007, restaram 250 pessoas. "Vamos voltar 
a ser o que éramos", afirma o empresário. "Mas será passo a passo, mais devagar." 
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