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A Copa do Mundo foi decepcionante para a Philips, não porque a Itália levou a taça, mas pelo 
baixo retorno dos volumosos investimentos em marketing. A multinacional holandesa não 
patrocinará mais o campeonato diretamente, algo que fazia desde 1994. A decisão, porém, em 
nada tem a ver com um eventual corte na verba de propaganda. Pelo contrário. A Philips 
deixou de ser uma empresa de capital intensivo - de pesados investimentos em fábricas - e se 
transformou em uma companhia de "marketing intensivo".   
 
"Nos anos 80 e 90, nossos dispêndios de capital eram de 1,5 bilhão de euros por ano. 
Atualmente, gastamos 500 milhões de euros. O foco dos nossos investimentos agora está 
direcionado para a marca, para o consumidor", afirmou na sexta-feira o presidente mundial do 
grupo holandês, Gerard Kleisterlee, que tomou a ousada decisão de se desfazer no ano 
passado do segundo negócio mais valioso do grupo, a divisão de semicondutores.   
 
O executivo também resolveu sair do mercado de componentes, um outro negócio 
essencialmente fabril. Com a venda da divisão de chips, a Philips embolsou US$ 10 bilhões, 
que devem ser utilizados em futuras aquisições. "Estamos avaliando a possibilidade de 
comprar empresas em vários países, inclusive na América Latina e no Brasil", disse Kleisterlee. 
O executivo veio ao país para a despedida de Marcos Magalhães, que está se aposentando 
após presidir a Philips na América Latina por mais de dez anos. Seu sucessor, Paulo Zottolo, 
assume o comando em abril.   
 
Na bagagem, Zottolo traz a experiência de ter revitalizado a marca Nívea no Brasil, quando foi 
presidente da empresa de cosméticos. A escolha mostra que Kleisterlee quer dar novo impulso 
à imagem da Philips na região. "A valorização da marca será um aspectos prioritários da 
empresa", observou Zottolo.   
 
Algumas iniciativas já começam a surgir. A partir de agora, o nome Philips aparece 
conjuntamente com a marca Walita, que só existe no Brasil, nos eletroportáteis, como ferro de 
passar. O grupo comprou a fabricante brasileira nos anos 70 e, porque a marca sempre foi 
muito forte, decidiu mantê-la. Muitas pessoas, porém, não sabem que a Walita e Philips são a 
mesma empresa. A idéia é aproveitar a sinergia dos dois nomes.   
 
Segundo Zottolo, a meta é elevar a participação da América Latina nas vendas da Philips, que 
hoje gira em torno de 7,5%, para 10% até 2011. "Existe um grande potencial de crescimento 
da Philips na região, principalmente nos segmentos em que não somos ainda muito 
conhecidos, como a divisão de equipamentos médicos e iluminação", acrescentou Kleisterlee.   
 
No Brasil e nos demais países latino-americanos, a marca é forte em eletrônicos. Essa divisão 
é responsável por mais da metade do faturamento na região. Segundo Zottolo, também há 
espaço para crescer em outros países, como o México. O Brasil ainda tem um peso muito 
grande nos negócios, respondendo por mais de 50% das vendas na America Latina.   
 
Dentro dos novos alicerces para a construção da marca, Kleisterlee elegeu o desenvolvimento 
de produtos ambientalmente responsáveis e que atendam aos anseios das populações carentes 
nos países emergentes. Um exemplo é o lançamento de um filtro de água acoplado à torneira, 
que acaba de chegar ao Brasil, onde custa R$ 199.   
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