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Há 84 anos no mercado brasileiro, a Philips, vencedora do Prêmio DCI de 2008 às Empresas 
Mais Admiradas do Ano, na categoria Eletroeletrônicos, recebeu a vitória como um 
reconhecimento da sua tradição no País. "Estamos no caminho certo, presentes na mente dos 
consumidores. A Philips passou a fazer parte do dia-a-dia do brasileiro", comemora Luciana 
Martins, diretora de Marketing da empresa. "O objetivo principal de todas as nossas ações de 
marca é construir uma relação sustentável e sólida com nossos consumidores, baseada em 
entendimento e em confiança" completa. 
 
Hoje, a Philips é uma das líderes do mercado brasileiro no setor e agora investe para reforçar o 
conceito de marca presente também no exterior. A diretora de Marketing da empresa explica 
uma das estratégias da Philips para difundir este conceito. "O ponto-chave da marca agora é 
reforçar, no mercado brasileiro, a promessa de ser a marca mundial de sense andsimplicity, 
mostrando aos consumidores a liderança da empresa nos mais diversos segmentos." 
 
Ela diz que o sucesso no fortalecer da marca tem sido conquistado com a ajuda dos próprios 
clientes. "Todas as campanhas são criadas a partir de insights dos consumidores. Além disso, 
temos investido fortemente na marca, com o lançamento da Áurea, da linha Design Collection 
e do Desafio Philips, que mostra a Philips como a empresa do setor que tem a me-Ihor 
qualidade de imagem entre as quatro marcas de televisores mais vendidas no Brasil." 
 
Apesar das vitórias já conquistadas pela empresa, segundo a diretora de Marketing, a Philips 
contínua atenta às necessidades do competitivo mercado de eletroeletrônicos. "Existirá sempre 
uma forte demanda por novidades e por uma continuidade dos investimentos na marca. Por 
isso, mais do que lançar um grande volume de produtos no mercado, a Philips busca inovações 
baseadas em insights de consumidores de todo o mundo", afirmou Luciana Martins. Para ela, 
"inovar não significa perder a tradição. Os dois conceitos são complementares para o sucesso 
da empresa". 
 
O conceito dos produtos desenvolvidos pela empresa é baseado nas necessidades dos 
consumidores. "A premissa é que eles façam sentido para a vida das pessoas, que 
simplifiquem o dia-a-dia de nossos consumidores", esclarece Luciana. 
 
Luciana Martins também atribuiu a vitória à integração de todos os pilares da empresa. "Ao 
mesmo tempo em que lançamos uma campanha em TV aberta e TV por assinatura, lançamos 
também em mídia impressa e on-line. Desenvolvemos material de ponto-de-venda e o 
fortalecemos com ações de merchandising. Dessa forma, estamos presentes em todos os 
canais", defende. 
 
Atualmente, a Philips emprega 5.500 funcionários no Brasil, que estão distribuídos pelas sete 
fábricas que a empresa tem no País. 
 

 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 nov. 2008, Caderno Especial Empresas mais admiradas, p. 
18. 


