
Staub tenta religar Gradiente em 2012  

 

Eugênio Staub diz que a CBTC entrará no mercado no início de 2010. 

 

O empresário Eugênio Staub, que tenta religar a Gradiente desde 2009, cogita uma nova data 

para que a investida realmente se concretize. “A nossa nova empresa, CBTD, vai entrar nesse 

mercado, no primeiro trimestre do próximo ano, mas não estamos, ainda, em condições de 

fornecer maiores informações por estarmos ainda numa fase de planejamento”, informa Staub. 

 

Esse regresso, porém, é encarado com preocupação por especialistas do mercado financeiro. 

“Antes de investir, é preciso conhecer a fundo o plano da empresa para saber se ela terá 

condições de competir em igualdade com as gigantes asiáticas”, recomenda Clodoir Vieira, da 

corretora Souza Barros referindo-se às coreanas LG e Samsung, além da chinesa AOC, do 

grupo TPV Technology, entre outras. O analista atribui a valorização dos papéis da Gradiente, 

que registraram alta de 133% em 2011, à movimentações especulativas e à própria 

reestruturação extrajudicial da empresa, que ganhou o nome de Companhia Brasileira de 

Tecnologia Digital. 

 

Já o professor de marketing Sérgio Santos, que é também diretor de operações da ESPM 

(Escola Superior de Propaganda e Marketing), lembra que o marketing é crucial para disputar 

esse jogo de grandes players mundiais, principalmente num segmento que já tem um índice 

de penetração próximo de 99%. “É fundamental identificar os canais corretos para atender às 

demandas específicas dos consumidores e ter chances de competir”, corrobora Santos. 

 

Deslumbrados com os atributos das tevês LED e LCD e, especialmente, com a possibilidade de 

poder comprá-las, os brasileiros criam necessidades específicas que devem ser consideradas 

no planejamento de comunicação das marcas que atuam nesse segmento. “A vitalidade 

econômica do País, com o aumento do poder de compra do consumidor da Classe C, também 

explica o dinamismo das vendas atualmente”, destaca Santos. 

 

O mercado de televisores brasileiro é hoje impulsionado pela tevês LED, que devem 

ultrapassar a marca de 50% das vendas totais de telas finas, estimada hoje em R$ 9,7 milhões 

de unidades ao ano, do total de R$ 11,5 milhões movimentados pelo setor atualmente. 

Especialistas avaliam que o mercado de televisores deva crescer 25% em 2011. De acordo 

com a Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos), são 

vendidos cerca de 13 milhões de tevês ao ano no Brasil. Em Manaus, foram produzidas 3,429 

milhões de aparelhos de tela fina entre janeiro e maio de 2011, um acréscimo de 13,46% em 

igual intervalo do ano anterior, segundo a Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(Suframa). 
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