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A Gradiente - cujo controlador, Eugênio Staub, defende o desenvolvimento de um 
padrão tecnológico nacional para a TV digital - faz nesta semana sua reestréia no 
mercado brasileiro de televisores, apesar dos números desanimadores para a indústria 
de eletroeletrônicos neste ano.  

A empresa, que produz aparelhos de áudio e DVDs, já tentou entrar no mercado de 
TVs em 1997, durante a euforia do Plano Real. Mais tarde, porém, a maré virou. Em 
vez das 11 milhões de unidades previstas, a demanda nacional caiu para cerca de 5 
milhões de televisores por ano. Algumas empresas não sobreviveram ao colapso, entre 
elas a líder de mercado, a Sharp, que acabou falindo.  

Neste ano, o cenário não é dos melhores, assim como não foi em 2002, devido à alta 
do dólar e dos juros, ou em 2001, com o racionamento de energia. As vendas de 
televisores caíram 20% nos quatro primeiros meses deste ano em relação a igual 
período do ano passado. As vendas de aparelhos de áudio recuaram 15%. Nem mesmo 
o DVD, que vinha ostentando taxas de crescimento de 80%, saiu ileso: as vendas só 
aumentaram 15% neste início de ano. No primeiro trimestre, a Gradiente acumulou 
prejuízo de R$ 37 milhões, 77% maior que a perda registrada nos três primeiros 
meses de 2002.  

A empresa, porém, decidiu continuar nadando contra a maré e lançar sua linha de 
televisores, na qual foram investidos R$ 30 milhões. Para consolidar a sua presença, a 
fabricante contratou, há quatro meses, Nelson Wortsman para dirigir a divisão de 
eletroeletrônicos. Wortsman já foi presidente executivo da Sharp e comandava a CEE 
antes de vir par a Gradiente. "Estamos lançando 30 produtos de uma só vez e até o 
fim do ano vamos lançar mais 20", diz Wortsman, que aposta em uma recuperação do 
mercado no segundo semestre. A empresa está lançando uma linha de televisores com 
modelos desde 14 e 20 polegadas, a 29 polegadas com tela plana e 42 polegadas com 
tela de plasma.  

Os planos, porém, são modestos para este ano. Segundo Wortsman, a Gradiente deve 
vender cerca de 200 mil unidades, para um mercado total de 4,5 milhões de aparelhos 
- ainda menor que os 4,8 milhões de aparelhos vendidos no ano passado. Em 2004, 
contudo, a empresa já espera ter uma participação no setor de televisores em torno de 
10% , o que corresponderia à fatia da CEE, que tem uma forte presença em produtos 
mais populares. Mas o público-alvo não é o mesmo da sua atual concorrente, diz 
Wortsman. A Gradiente pretende disputar o mercado da Philips e da Semp/Toshiba, 
que lideram em televisores, com participações em torno de 20% cada uma.  

Em 2000, a Gradiente derrubou os preços dos DVDs, lançando produtos a R$ 500, ou a 
metade do que custavam na época. Com essa estratégia, a empresa conseguiu a 
liderança no setor. Hoje, porém, as apertadas margens de lucro não abrem espaço 
para manobras. "Não dá para baixar os preços, mesmo com o recuo do dólar", diz 
Wortsman. A meta é recompor as margens de lucro.  

Valor Econômico 21/05/2004. 
 
 



 
 


