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Após perder a liderança do mercado brasileiro de TVs de LCD para a coreana LG, segundo 
dados do Instituto AC Nielsen,a Philips do Brasil reagiu. A companhia realizou uma pesquisa 
com os consumidores brasileiros para saber como a marca estava sendo percebida. Os 
resultados mostraram que era o momento de agir. A percepção do consumidor brasileiro é que 
a Philips é uma empresa nacional, tradicional e que atua nos segmentos de TV e áudio. Não é 
bem assim. Atualmente, a Philips é líder no segmento de diagnóstico por imagens e no de 
monitoramento de pacientes em hospitais, segundo a gerente de marketing da companhia, 
Luciana Martins. A companhia também é responsável pela iluminação de importantes 
monumentos, não só no Brasil, como em todo o mundo, como a Torre Eifel e o Palácio de 
Buckingham e os estádios das Olimpíadas de Pequim. Por aqui, é dela a iluminação da Sala 
São Paulo, com uma economia de 76% de energia e da ponte estaiada, Otávio Frias de 
Oliveira, com uma economia de até 53% de energia. Isso graças à tecnologia utilizada nos 
projetos.  
 
"Agora, nosso objetivo é compartilhar essas informações com os consumidores. Mostrar que a 
Philips é mais do que TV e áudio, que atuamos em outros segmentos de forma importante", 
afirma a executiva.  
 
Para isso, a unidade da companhia no Brasil passou por alguns mudanças como a unificação 
do marketing. "Antes, cada divisão possuía uma equipe que trabalhava independente da outra. 
Hoje temos um só grupo, com uma visão de todos os departamentos", afirma Luciana. O 
objetivo dessa estratégia é unificar a comunicação com o consumidor, independentemente de 
qual linha está sendo apresentada. "Essa nova abordagem, chamada de Great Philips, terá três 
pilares: comunicação, pontos-de-venda e produto", diz Luciana. Em comunicação, estréia no 
próximo dia 30 e vai até agosto uma campanha institucional com cinco filmes para TV, além de 
anúncios em jornais e revistas, ações em internet e spots para rádio. A assinatura é da Africa. 
"O objetivo da campanha é passar o conceito de inovação da marca", afirma a executiva. Além 
das mídias tradicionais, a companhia também aposta na realização de eventos.  
 
"A campanha agrega a parte humana da marca para os consumidores. Expande a marca para 
além da tecnologia por si só", comenta o gerente sênior de inteligência de mercado para a 
América Latina da Philips, Gabriel Aleixo. Ele conta que hoje, o consu-midor deseja mais do 
que tecnologia em um produto, "ele deseja facilidade de uso e função para o seu dia-a-dia. O 
produto deve tornar a vida mais fácil", completa Aleixo.  
 
Ponto-de-venda  
 
Dentro da nova estratégia da companhia, o ponto-de-venda tornou-se um ponto de contato 
com o consumidor fundamental. "Fizemos um projeto especial para tornar a experiência dos 
consumidores em algo memorável", diz Luciana. Foram escolhidos 88 pontos-de -venda nas 
principais capitais para receber um projeto customizados.  
 
Em relação aos produtos, a companhia optou por trabalhar mais datas fortes de consumo, 
como o Dia das Mães. "Isso não acontecia, agora em cada data teremos ações para os 
produtos que se adeqüem ao público", conta a gerente. Há também uma preocupação em 
simplificar a comunicação com o consumidor nos manuais de instruções dos produtos.  
 
O objetivo de tudo isso é voltar à liderança nos segmentos de TVs de LCD, áudio e home 
cinema num prazo de três a cinco anos. Para isso, a verba de marketing deste ano é o dobro 
da do ano passado. A executiva não revela os valores da verba.  
 
O mercado de televisores com tela de LCD registrou um crescimento de 343,20% de janeiro a 
março deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Forma produzidas 389.924 
unidade do aparelho em 2008, em relação aos 87.980 unidades do ano passado. No 
fechamento de 2007, a produção ficou em 802.798 unidades. Foram comercializados 351.011 
aparelho de TV com tela de LCD de janeiro a março deste ano, o que resultou em um 



faturamento de US$ 351.070.419. Os dados são da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (Suframa).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C7. 


