
Conheça o "Big Brother"
da marca holandesa: um
laboratório onde ela
observa os clientes antes
de criar seus produtos
mais inovadores
LÍLIAN CUNHA, DE BRUGES (BÉLGICA)

Bruges, na Bélgica, é uma
espécie de Ouro Preto
européia. A pequena ci-
dade atrai visitantes que

querem conhecer suas ruazi-
nhas estreitas, cercadas de pré-
dios medievais. Em tempos de
globalização e redução de cus-
tos, nenhuma grande empresa,
em sã consciência, pensaria em
ter uma fábrica lá. Seria prefer-
ível partir para países asiáticos,
como a China, onde a mão-de-
obra é bem mais barata. Mas a
holandesa Philips mantém na
fria e charmosa Bruges uma fá-
brica de televisores. Por estra-
nho que pareça, a unidade, mes-
mo a custa de altos salários, é



estratégica para o atual bom desempe-
nho da companhia. Não se trata de pro-
tecionismo europeu. A planta de Bru-
ges foi eleita pela companhia para
pôr em prática o conceito que a fez
deixar de perder dinheiro (foram €
4,4 bilhões de prejuízo em 2001) e
ajudou-a a recuperar prestígio fren-
te às rivais orientais. Que conceito é
esse? Transformar o desejo dos con-
sumidores em produtos inovadores.

A unidade tem no total 400 funcioná-
rios, divididos em duas áreas: a de de-
senvolvimento de novos itens e a de fa-
bricação de produtos-piloto. No mes-
mo prédio, funciona também o Centro
Experimental do Consumidor - o cora-
ção das duas operações e da filosofia
que a multinacional resolveu seguir:

fazer o que o cliente quer. Só no ano
passado, 1052 consumidores estiveram
lá, participando de pesquisas que se as-
semelham a um reality show. "Eles
são convidados a ficar um dia
todo aqui, num ambiente que re-
produz uma casa, mas cercado de
câmeras e falsos espelhos", conta
Rein Hintzen, responsável pelo plane-
jamento de produtos da Philips. Nessa
falsa casa, o consumidor é convidado,
por exemplo, a tirar da caixa, instalar e
usar uma TV de plasma de 42 polega-
das, de 50 quilos. Tudo sem ajuda, só
com auxílio dos manuais e as instru-
ções da embalagem. Na sala ao lado,
sem serem vistos, está o pessoal da
Philips, observando e anotando todas
as reações das "cobaias". As informa-

ções são repassadas para os engenhei-
ros e técnicos da área de desenvolvi-
mento, que se dedicam a transformar
as sugestões dos clientes em melhorias
e novos produtos. O que sai da pran-
cheta, vai para a linha de produção,
onde são feitas peças-piloto - ou seja,
as novidades que a Philips coloca no
mercado primeiramente em praças eu-
ropéias (como os produtos da página ao
lado). "Se essas peças são bem aceitas,
transferimos a produção para outras
plantas, no Oriente, no México e em
Manaus, no Brasil, para fabricação em
larga escala", explica Paul Geurten,
gerente sênior de negócios da Philips
Home Entertainment Europa. O tele-
visor Ambilight é um bom exemplo de
como o consumidor está realmente pal-
pitando no que a Philips faz. Lançado
há dois anos, o aparelho tem tela de
LCD e iluminação na laterais, que es-
tende ao ambiente o efeito luminoso

das cenas. "Consultamos os comprado-
res da TV, para saber em que podería-
mos aperfeiçoá-la. Com base no que
nos disseram, estamos lançando agora
a Ambilight 4", conta François Bille-
card, responsável pelo planejamento
estratégico. A nova versão tem a ilu-
minação de ambiente também na par-
te superior e inferior da tela, conforme
as dicas dos compradores. "Assim, dra-
matizamos os efeitos da imagem ao ex-
tremo", diz o executivo. A estratégia
de "fazer o que o cliente quer"
tem dado certo: dessa maneira, a
Philips rejuvenesceu sua imagem
e deixou um passado recente de
perdas para se tornar a líder mun-
dial em TVs, DVDs e gravadores,
aparelhos de som, telefones, mo-
nitores de computador e home
theaters. O faturamento no ano passa-
do confirma: ele foi 4% melhor que o de
2004, e maior que o dos anos anterio-
res. Chegou aos € 30,4 bilhões (com
lucro de € 2,8 bilhões) - dos quais € 304
milhões foram destinados a pesquisa e
desenvolvimento de novos produtos.
Prova de que, pelo menos na Philips, o
freguês tem sempre razão. •

Text Box
Fonte: IstoÉ Dinheiro, n. 443, p. 58-59, 15 mar. 2006.




