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Gradiente volta com
“meu primeiro” tablet
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DO 3 EM 1 AO TABLET
Cinco décadas de história

1ª fábrica inaugurada
em Manaus
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do governo federal”, afirma.
Por este fator, Belfort considerou a iniciativa da empresa
bastante ousada, uma vez que o
mercado de tablets têm uma
concorrência aguerrida. “Este
segmento está em uma fase incipiente em termos de potencial
de unidades vendidas por ano.
Ainda estamos na fase inicial da
curva de adoção dessa tecnologia. Por isso, quando o fabricante olha o mercado e vê as projeções, ele fica otimista, mas a
concorrência é apertada.”
Belford admite, no entanto,
que apostar em produtos específicos para o nicho infantil, pode
ser a saída. Por exemplo, o Oz
vem com uma ferramenta que
permite aos pais controlar o que
as crianças consultam.
O consultor Jaime Troiano
também é um pouco cético com
a nova empreitada de Staub.
“Nos cinco anos em que a marca ficou fora do mercado, tudo
mudou, especialmente a tecnologia. Todos os tablets do mercado são perfeitamente manipuláveis por crianças. Acho ingênuo
acreditar que isto seja o diferencial”, alerta Troiano.
Para Eduardo Tomiya, consultor da BrandAnalytics, a marca
Gradiente ainda tem atributos
fortes. “Trazer um tablet com
conteúdo em português, em um
nicho que os outros não atuam
é muito inteligente”, afirma.
“Não adiantava eles voltarem
com televisão, competindo
com chineses e tailandeses.” ■
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mes e interface voltada para as
crianças. O mais legal: o conteúdo pode ser facilmente moderado pelos pais por meio do parental control”, informou a empresa na rede social. O produto
tem tela de LCD de 8 polegadas,
pesa 600g e usa o sistema operacional Android 2.3.1. Conta ainda com câmera de 2MP e memória de 4GB, expansível para até
32GB com cartão externo.
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O tablet Oz foi
anunciado em
primeira mão no
Facebook para os
cerca de 1,7 mil fãs
da Nova Gradiente

Regiane de Oliveira

O empresário Eugênio Staub: saudosismo vai garantir vendas

As configurações não impressionam. “Parece ser um bom
aparelho, mas temos de saber
qual vai ser a diferenciação dos
que estão hoje no mercado, porque o preço é semelhantes aos
outros”, afirma Fernando Belfort, analista da consultoria
Frost & Sullivan. “Falta escala
para a Gradiente conseguir preço acessível, não adianta só depender da isenção de impostos

Matéria
Marca já foi a 10ª mais importante
no país e valia US$ 153 milhões
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Plano de reestruturação da
companhia se arrasta desde 2008
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Em 2001, a consultoria Interbrand avaliou a marca Gradiente em US$ 153 milhões, a 10ª do
ranking de mais valiosas do
país. Hoje, após sucessivas cri-

ses e um plano de reestruturação que se arrasta desde 2008, é
de se esperar que a companhia
volte mais ponderada. Quem
acompanha de perto Eugênio
Staub, afirma que não.
À frente do conselho da IGB
Eletrônica, que detém os ativos

da Gradiente (como marca, fábricas e tecnologia), Staub
convenceu seus credores a tornarem-se sócios da Companhia Brasileira de Tecnologia
Digital (CBTD), que vai receber neste ano os ativos da IGB
para quitar dívidas de quase

Lança o conceito
3-em-1 “system”:
toca-discos,
toca-fitas,
rádioe um par
de caixas
acústicas
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Após cinco anos afastada, a fabricante de eletroeletrônicos de Eugênio Staub
aposta em produtos tecnológicos para o mercado infantil para reconquistar clientes

O empresário Eugênio Staub encontrou um jeito inovador de tirar a marca Gradiente do ostracismo. Cinco anos após interromper a comercialização dos
produtos, por conta de uma grave crise financeira, ele lança o
tablet Oz Meu Primeiro Gradiente, voltado para crianças a partir de três anos.
O produto será vendido inicialmente na nova plataforma
de comércio eletrônico da empresa, a Gradiente Store, por R$
999. O preço foi considerado
salgado por analistas ouvidos
pelo BRASIL ECONÔMICO, já que a
marca não tem tradição em alta
tecnologia. O concorrente mais
ilustre no segmento de tablets,
o iPad, da Apple, por exemplo,
é encontrado no Brasil a partir
de R$ 1,3 mil.
A diferença é que Staub aposta na força de um ativo intangível, que nem a Apple tem: o saudosismo da geração de pais que
cresceu desejando o rádio-gravador “Meu primeiro Gradiente”, lançado na década de 80, e
que se tornou um dos carros
chefes da fabricante de eletroeletrônicos. A empresa deve lançar outros produtos desta mesma linha como câmeras, aparelhos de DVD e TV.
O próximo produto ao chegar
ao mercado, no entanto, será
um equipamento de Blu-ray. O
site da companhia informa ainda que serão vendidos monitores, celulares e smartphones.
O tablet Oz foi anunciado em
primeira mão no Facebook para
os cerca de 1,7 mil fãs da Nova
Gradiente, denominação usada
pela companhia após a aprovação do plano de reestruturação
no ano passado. “Já vem com
desenhos, jogos, músicas, fil-
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Fundação da Gradiente

R$ 500 milhões. E os acionistas também garantiram o recurso inicial de R$ 68 milhões
para a empresa voltar ao mercado. Falta convencer os varejistas a receber seus novos produtos. Ninguém dúvida que
ele vai conseguir. ■ R.O.

Adquire
a fabricante Polyvox

1983

Lança no Brasil o videogame Atari

1984

Primeiro tocador de CD no país
Adquire a Telefunken
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Gradiente é autorizada a fabricar
o videogame Nintendo no Brasil

1997

Entra no mercado de telecom
com a fabricação do primeiro
telefone celular digital, em
parceria com a Nokia

1999

Vendeu sua parte no negócio
de celulares para a Nokia por
US$ 415 milhões
Paga R$ 100 milhões pela
fabricante de televisores
Philco, que era da Itautec
Empresa sucumbe à crise
financeira e paralisa sua
linha de produção

2005
2007
2011

Criada a Companhia Brasileira
de Tecnologia Digital (CBTD),
nova razão social da Gradiente,
com planos de atingir uma
receita de R$ 380 milhões até
o final de 2012

2012

CBTD lança o primeiro produto:
Tablet Oz Meu Primeiro
Gradiente, para crianças

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 18.

