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Dona da Gradiente entra em recuperação
judicial
Por Adriana Mattos, De São Paulo — Valor
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Staub é o maior acionista da empresa, que tem dívida de R$ 442,8 milhões — Foto: Agência O Globo
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A IGB Eletrônica, dona da Gradiente, teve o pedido de recuperação judicial aceito na

quarta-feira pela 11ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus. A companhia tem

como controladora a HAG Participações, cujo maior acionista é o empresário Eugenio

Staub. A entrada do pedido ocorreu no dia 30 de abril.

Um plano de recuperação extrajudicial já havia sido homologado em junho de 2010, mas

no fim de 2017, ele foi extinto, e a saída foi entrar com o pedido na Justiça.

Pelo pedido aceito agora, a companhia tem 250 credores e uma dívida total de R$ 442,8

milhões. Os maiores credores são a Jabil do Brasil, subsidiária de uma das maiores

fabricantes de componentes eletrônicos do mundo, e a Samsung SDI Brasil, com dívidas

de R$ 32,2 milhões e R$ 29,4 milhões, respectivamente.

A empresa fechou o primeiro trimestre de 2018 com receita líquida de R$ 1,3 milhão,

recuo de 26% sobre o verificado um ano antes. O prejuízo atingiu R$ 33,1 milhões até

março, alta de 45%. O principal efeito negativo se refere a despesas financeiras, em R$ 32

milhões no intervalo. O patrimônio líquido estava negativo em quase R$ 800 milhões até

março.

Na decisão tomada pela juíza Simone de Figueiredo, o grupo informa que o caminho da

recuperação judicial foi tomado para "manutenção dos empregos e resguardo de seus

mais de dois mil acionistas, uma vez que a falência das impetrantes prejudicaria de forma

imensurável todos os envolvidos, como fornecedores e principalmente trabalhadores e

famílias".
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Afirma, ainda, que com a concessão da recuperação judicial, "o grupo terá condições de

se reestruturar operacional, financeira e comercialmente, para liquidar todas as

pendências junto a seus credores, parceiros, investidores e clientes, voltando a gerar

resultados positivos". O plano de recuperação tem que ser apresentado no prazo de 60

dias.

Procurado, Staub não retornou aos pedidos de entrevista.

A Justiça definiu a Quist Investimentos como administradores judiciais do caso.

O plano de recuperação extrajudicial, homologado em 2010 foi extinto porque a

empresa ficou inadimplente com seus credores, e o Superior Tribunal de Justiça não

acatou recurso da empresa para a retomada do plano.

Ontem, a IGB informou que terá suas ações deslistadas na B3 a partir de 11 de junho, por

conta da falta de pagamento das anuidades.

A crise enfrentada pela marca Gradiente dura mais de uma década, afetada por fatores

que vão da gestão da empresa à piora do ambiente concorrencial no setor

eletroeletrônico nos anos 2000. Segundo analistas, foram feitos investimentos em linhas

que não deram o retorno esperado, em períodos em que fabricantes coreanos

cresceram aceleradamente no país. Nas últimas entrevistas, o comando mencionava

preços em queda e a forte concorrência para explicar a má fase. (Colaborou Ivan

Ryngelblum)

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

TINNITUS PRO

LINK PATROCINADO

Problemas de zumbido ? Nova descoberta deixa pesquisadores de boca aberta

Aos 57 anos, esse é o carro que Xuxa dirige

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://tinnituspro.appmx.com.br/st?utm_source=Tab05&utm_campaign=Taboola&r=279c7300&utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriDhjU4#tblciGiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriDhjU4
https://misspennystocks.com/trending/os-carros-mais-incriveis-das-maiores-celebridades-brasileiras/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=5524621&utm_term=Aos+57+anos%2C+esse+%C3%A9+o+carro+que+Xuxa+dirige&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Ffdf58f155e6135c0e87b02fbccafe6fa.jpg


24/08/2020 Dona da Gradiente entra em recuperação judicial | Empresas | Valor Econômico

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2018/05/11/dona-da-gradiente-entra-em-recuperacao-judicial.ghtml 4/6

Mais do Valor Econômico

MISS PENNY STOCKS

LINK PATROCINADO

DESAFIOMUNDIAL

LINK PATROCINADO

TRADING BLVD

LINK PATROCINADO

GAME OF GLAM

LINK PATROCINADO

MORTGAGE AFTER LIFE

Fotos do casamento explicam por que Meghan deixou a família real

A esposa de Everton Soares é provavelmente a mulher mais bonita do Brasil

Não podemos acreditar quem é o namorado de Letícia Lima

Priscila Fantin está muito diferente do que você se lembrava

Leia em Valor Investe

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

VALOR INVESTE

Magazine Luiza: ‘Não se surpreendam com o negócio que podemos comprar'

Estudioso de Stanford aponta semelhanças entre Trump e Bolsonaro

Parte dos trabalhadores dos Correios faz greve por tempo indeterminado

Com covid-19, Carla Zambelli é
internada para “investigar doença
autoimune”
Segundo nota do hospital DF Star, a deputada passa
bem, mas não tem previsão de alta

24/08/2020 15:15 — Em Política

https://misspennystocks.com/trending/os-carros-mais-incriveis-das-maiores-celebridades-brasileiras/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=5524621&utm_term=Aos+57+anos%2C+esse+%C3%A9+o+carro+que+Xuxa+dirige&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Ffdf58f155e6135c0e87b02fbccafe6fa.jpg
https://www.desafiomundial.com/albuns-de-fotos-destacam-as-principais-diferencas-entre-os-casamentos-da-familia-real-britanica/?utm_source=tb&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico-tb&utm_term=Fotos+do+casamento+explicam+por+que+Meghan+deixou+a+fam%C3%ADlia+real-https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fhivemedia-images%2Fcreatives%2Foyt%2Foyt-comparing-veils.jpg&utm_content=2919205938&utm_campaign=5781728-tb&utm_source=tb
https://tradingblvd.com/trending/deslumbrantes-mulheres-de-futebolistas/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=5613802&utm_term=A+esposa+de+Everton+Soares+%C3%A9+provavelmente+a+mulher+mais+bonita+do+Brasil&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F46b5d33d038c6fd6637f1b16c0cf6590.jpg
https://gameofglam.com/veja-essas-celebridades-e-quem-sao-seus-parceiros-que-elas-escolheram-para-vida/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=5906598&utm_term=N%C3%A3o+podemos+acreditar+quem+%C3%A9+o+namorado+de+Let%C3%ADcia+Lima&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F21e4aa6a8cdb16038392e6c327b25155.jpg
https://mortgageafterlife.com/trending/voce-nao-vai-acreditar-como-estas-celebridades-estao-agora/?utm_source=taboola&utm_medium=editoraglobo-valoreconomico&utm_campaign=5939082&utm_term=Priscila+Fantin+est%C3%A1+muito+diferente+do+que+voc%C3%AA+se+lembrava&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F3df92f6c469ce82bfa956eb234026740.jpg
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/08/18/magazine-luiza-nao-se-surpreendam-com-o-negocio-que-podemos-comprar.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo#tblciGiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo
https://valorinveste.globo.com/mercados/internacional-e-commodities/noticia/2020/08/19/estudioso-de-stanford-aponta-semelhancas-entre-trump-e-bolsonaro.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo#tblciGiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/08/18/parte-dos-trabalhadores-dos-correios-faz-greve-por-tempo-indeterminado.ghtml?utm_source=taboola&utm_medium=exchange&tblci=GiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo#tblciGiDx7oZK-Z_NAZebof6wr-Z370XexhiLQ01hW62XJatZriCArUo
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/08/24/com-covid-19-carla-zambelli-e-internada-para-investigar-doenca-autoimune.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/08/24/com-covid-19-carla-zambelli-e-internada-para-investigar-doenca-autoimune.ghtml


24/08/2020 Dona da Gradiente entra em recuperação judicial | Empresas | Valor Econômico

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2018/05/11/dona-da-gradiente-entra-em-recuperacao-judicial.ghtml 5/6

Com Pró-Brasil em formatação, anúncio de terça pode se limitar ao
Casa Verde-Amarela
24/08/2020 15:10 — Em Brasil

Refinaria Duque de Caxias, da Petrobras, faz 1ª operação de
cabotagem de diesel S10
Um carregamento de 25 milhões de litros foi transferido para o Terminal Aquaviário da Baía da
Guanabara

24/08/2020 15:09 — Em Empresas

BRZ Empreendimentos e
Construções protocola prospecto
para IPO
Fundada há mais de dez anos, empresa atua nos
Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro

24/08/2020 15:06 — Em Finanças

CNI: Atividade da indústria da
construção melhora e impulsiona
confiança dos empresários
Com a alta de julho, a utilização da capacidade
operacional recupera a maior parte da queda de março
e abril

24/08/2020 14:59 — Em Brasil

Substituto do Minha Casa, Minha
Vida deve ser lançado na terça
Programa habitacional deverá ter taxas de juros
menores para incluir 1 milhão de beneficiários

24/08/2020 14:55 — Em Brasil

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/24/com-pro-brasil-em-formatacao-anuncio-de-terca-pode-se-limitar-ao-casa-verde-amarela.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/08/24/refinaria-duque-de-caxias-da-petrobras-faz-1a-operacao-de-cabotagem-de-diesel-s10.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/08/24/brz-empreendimentos-e-construes-protocola-prospecto-para-ipo.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/08/24/brz-empreendimentos-e-construes-protocola-prospecto-para-ipo.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/24/cni-atividade-da-industria-da-construcao-melhora-e-impulsiona-confianca-dos-empresarios.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/24/cni-atividade-da-industria-da-construcao-melhora-e-impulsiona-confianca-dos-empresarios.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/24/substituto-do-minha-casa-minha-vida-deve-ser-lancado-na-terca.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/08/24/substituto-do-minha-casa-minha-vida-deve-ser-lancado-na-terca.ghtml


24/08/2020 Dona da Gradiente entra em recuperação judicial | Empresas | Valor Econômico

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2018/05/11/dona-da-gradiente-entra-em-recuperacao-judicial.ghtml 6/6

VEJA MAIS

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2018/05/11/dona-da-gradiente-entra-em-recuperacao-judicial.ghtml

