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Meio & Mensagem — Você aprovou o filme online “Carou-
sel”, vencedor do Grand Prix de Film em Cannes neste ano. 
Como foi o “por trás das câmeras” da campanha?  
Egbert van Acht — Há uns dez meses, a unidade de 
televisores da Philips pediu a suas agências — como 
DDB e Tribal DDB — para fazerem algo realmente 
inovador. Era difícil competir com a enxurrada de 
comerciais da Samsung, Sony e LG e não queríamos 
igualar os investimentos de publicidade deles. Essa 
era a premissa: buscar algo mais esperto e diferente, 
sair da ideia de megacampanha que custou muito. E 
também teria de ser algo para ressaltar o benefício do 
produto, a TV 21:9, que é a visualização de cinema 
sem as faixas negras. Não estávamos mais comparan-
do pixels ou mecanismos, mas sim falando de como 
poderíamos aproveitar a televisão. Então, a Tribal 
trouxe em um brainstorm essa ideia que todos agora 
conhecem. Filmaríamos em diversos ângulos um rou-
bo a banco feito por palhaços, o que tinha tudo a ver 
com as funcionalidades do produto. Era pura experi-
mentação, e eu disse “Ok, vamos lá, vamos fazer”.  
  
M&M — Como foi a reação ao prêmio em Cannes?  
Van Acht — A verdade é que ficamos muito surpresos 
com o impacto imediato da campanha. Quando vimos 
os Grand Prix de Cannes estávamos lá, ao lado da 
campanha do Obama (risos)! Claro que nem todo 
experimento dá certo, mas, quando você arrisca e faz 
uma campanha de impacto, ajuda o negócio, a marca 

e aumenta o reconhecimento do mercado. Hoje, todas 
as pessoas querem trabalhar para a Philips, a começar 
por diversos diretores de cinema que vieram atrás de 
nós, mas não posso revelar quem são. Até o rapper 50 
Cent nos pediu para usar as imagens do comercial em 
um clipe novo (trata-se da música Ok, You’re Right, 
do álbum Before I Self Destruct; no clipe, o artista 
se fantasiou como um dos palhaços do comercial). 
No fim das contas, não custou muito e foi criativo, e 
agora todos querem fazer o nosso próximo filme.  
  
M&M — Por que a Philips não investe tanto em publicida-
de como seus concorrentes?  
Van Acht — Não posso falar em verbas, mas, de fato, 
eles investem mais. Porém, convido você a analisar os 
resultados deles no terceiro trimestre deste ano; verá 
quanto dinheiro perderam no negócio de TV. A Sony 
teve centenas de milhões em perdas. Em nossa uni-
dade de televisão, não queremos ser os maiores do 
mundo, mas os melhores. Tivemos até uma campanha 
no Brasil, que acabou sendo exportada, na qual com-
parávamos a qualidade da imagem da TV Philips com 
a das outras, com a Ivete Sangalo (“Desafio Philips”, 
estrelado pela cantora).   
  
M&M — A exportação desse recurso de comparar produtos 
foi bem-sucedida?  
Van Acht — No caso desta campanha, tivemos uma 
ideia local que estimulou o pensamento da matriz, em 

Amsterdã. Seguimos um fluxo em que fazemos a pu-
blicidade em lugares como Londres ou Amsterdã, mas 
o que menos importa é de onde a ideia vem. Muitas 
coisas boas surgem no Brasil. Esse recurso de com-
paração de produtos foi levado a outros mercados, e 
o utilizamos para televisores, máquinas de cortar 
cabelo, barbeadores. A ideia de contar com uma ce-
lebridade — como a Ivete Sangalo no Brasil — foi 
usada em países como Índia e Rússia, onde consegui-
mos o objetivo de rejuvenescer a marca.  
  
M&M — Por falar nisso, como está o nosso País aos olhos 
da Philips global?  
Van Acht — É a 20a vez que venho ao Brasil, e este é 
um dos cinco mercados prioritários para a Philips, 
juntamente com China, Estados Unidos, Índia e Rús-
sia. A economia do País está forte e a empresa possui 
um bom market share com seus produtos de consumo. 
O Brasil é, digamos, uma das crianças bonitas da fa-
mília, mas o teste real será no Natal, quando veremos 
como está a confiança dos consumidores. É difícil 
prever. Além disso, quando fazemos pesquisas sobre 
satisfação com algum produto ou campanha global, o 
Brasil sempre está 5% ou 10% à frente dos outros, o 
que mostra que a população é otimista. Comparando 
com Europa e EUA, vocês trabalham duro, mas tam-
bém sabem aproveitar a vida. E as conexões sociais 
no País são muito fortes, o que reflete na adoção de 
redes sociais colaborativas e na rapidez em aceitar as 
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novas tecnologias. E eu também não sei por que as 
agências brasileiras são tão boas; talvez pela energia 
criativa das pessoas (risos).  
  
M&M — Quais são os comportamentos mais curiosos dos 
brasileiros, com base no que você observou aqui?  
Van Acht — A cada visita que faço a um país, tenho 
paixão por entender por que as pessoas fazem o que 
fazem, busco compreender os hábitos locais para 
criarmos os produtos e a comunicação mais adequa-
dos. As brasileiras se preocupam com os cabelos de 
uma forma única; bem diferente das chinesas, por 
exemplo. Quanto a homens e mulheres, existe também 
uma tendência de investir mais tempo na saúde e no 
bem-estar, ficar em forma, cuidar da família e ter boa 
aparência. Claro que não é só no Brasil, mas aqui o 
conceito é muito mais forte. O que mais gosto no País 
é a criatividade. As agências sempre ganham prêmios 
em Cannes e a cultura brasileira reflete a paixão e 
criatividade do povo. Para mim, o Brasil é um labora-
tório para experiências em canais de marketing, co-
municação, RP, publicidade, mídia. Há diversos talen-
tos locais que criam coisas que estão sendo usadas 
nos EUA, na China ou no Reino Unido. Poucos países 
no mundo conseguem fazer isso. Sem contar que sou 
particularmente fascinado pelo modo de vida, pela 
cultura e pelas pessoas daqui.   
  
M&M — E nos outros mercados, como está a situação da 
empresa?  
Van Acht — Os resultados do terceiro trimestre foram 
muito bons (lucro líquido de € 174 milhões, o que 
surpreendeu analistas ouvidos pela imprensa 
estrangeira, que esperavam prejuízo no período). 
Os custos caíram nesse período, já que, com uma 
economia ruim, não vamos ficar comprando automó-
veis novos ou fazendo viagens longas. A Philips cortou 
vagas, a maioria em segmentos que reagiram negati-
vamente, como o de televisão nos EUA.  
M&M — Como foi o contexto da adoção do slogan global 
“Sense and simplicity”?  
Van Acht — Até cinco anos atrás, a Philips nunca havia 
tido um posicionamento de marca, pois sempre focou 
muito a tecnologia, o que trouxe grandes êxitos e 
grandes enganos. Hoje ela é uma marca bastante 
forte no mundo, está entre as 40 mais importantes (é 
a 42a de acordo com o ranking Best Global Brands 
2009, da Interbrand). Na ocasião, relançamos a 
marca buscando esse propósito, fazendo milhares de 
pesquisas com o consumidor final em todos os lugares 
do mundo, inclusive o Brasil. Descobrimos que o 
conceito mais promissor para a Philips, e que nunca 
havia sido explorado por nenhum outro concorrente, 
era o de Simplicity (simplicidade), que é a real es-
sência do posicionamento. Descobrimos que, desde 
as pessoas que querem comprar uma televisão até os 
médicos que precisam aprender a mexer em um equi-
pamento no hospital, passando pelo arquiteto da 
iluminação de uma indústria, todos buscavam o novo, 
mas sempre o consideravam algo complexo. Ficavam 
perdidos. Portanto, prometer simplicidade era pro-
meter segurança. A partir daí começamos a pensar na 
campanha, e acabamos adicionando o Sense (sentido) 
porque, além de as coisas não poderem ser complexas, 
precisaríamos senti-las. Então, se você comprasse 
nossos produtos e abrisse a caixa, não precisaria usar 
o manual.   

M&M — Vocês têm algum plano para alterar essa promes-
sa da marca?  
Van Acht — A princípio, não. Temos lido reportagens 
em jornais e elas dizem que durante a recessão as 
pessoas valorizaram ainda mais a simplicidade, o 
básico, a família. Acabou a era de comprar o melhor 
carro, o tempo da extravagância. Estamos confian-
tes em manter essa ideia; é a nossa primeira pro-
posição de marca, que tem só cinco anos, o que é 
muito pouco diante do tempo de atividade da com-
panhia. E temos buscado usar esse conceito inter-
namente para simplificar nossa maneira de traba-
lhar como equipe.  
  
M&M — Por que o slogan está em inglês no mercado 
brasileiro?  
Van Acht — Em alguns poucos países, como Rússia 
e China, o conceito foi traduzido, mas no Brasil 
não, ao menos por enquanto. Na verdade, a grande 
questão é fazer o consumidor entender o que é a 
simplicidade não somente na comunicação, mas 

nas experiências que tem com nossos produtos.  

M&M — Às vésperas da Conferência sobre Mudanças 
Climáticas de Copenhagen, o que a Philips tem feito no 
âmbito da sustentabilidade?  
Van Acht — Há muitos anos, temos sido líderes no 
índice Dow Jones de Sustentabilidade, ficando 
sempre em primeiro ou segundo lugar. Claro que 
somos uma empresa que emprega pessoas, faz 
produtos e publicidade como outra qualquer, mas 
buscamos sempre colocar a sustentabilidade, pre-
sente em nosso DNA, naquilo que fazemos. Por 
exemplo, sempre tentando usar o máximo possível 
de material reciclado ou aumentando a eficiência 
energética na hora de produzir. E isso é fundamen-
tal hoje em dia, porque nossas pesquisas mostram 
que um dos fatores essenciais para o sucesso de 
um novo produto entre o consumidor é, além do 

preço, o que a companhia está fazendo pelo meio 
ambiente. Não teremos mais sucesso comercial sem 
prestar atenção nisso. E a recessão só fez crescer 
essa tendência de tomarmos um cuidado maior com 
o mundo.  
  
M&M — A recessão, em seu ponto de vista, mudou a cabeça 
do consumidor de maneira definitiva?  
Van Acht — Creio que sim. Ele nunca mais será o 
mesmo; nossas pesquisas apontam isso em todo o 
mundo. Foi chocante para todos ver bancos históricos 
quebrando. Na Holanda, que é um país estável — às 
vezes até chato de tão estável (risos) —, grandes 
bancos quebraram, algo inimaginável. As pessoas 
não tinham mais dinheiro. Na África a população 
pode estar acostumada a perder seu dinheiro, mas 
não na Holanda. O impacto foi grande. O consumidor 
percebeu que precisava voltar à Terra, sair do mundo 
da extravagância e se voltar para o básico: a família, 
os amigos, a sustentabilidade. Nesse sentido, a crise 
foi positiva. Hoje a sociedade quer transparência, a 

empresa não pode esconder mais as coisas porque 
isso vai custar dinheiro.   
  
M&M — Diante dessa nova realidade, quais produtos da 
Philips foram mais procurados e quais registraram quedas 
nas vendas?  
Van Acht — As quedas principais ocorreram nos pro-
dutos de áudio e vídeo, além de alguns barbeadores, 
já que temos itens dessa linha de até € 250. O pú-
blico busca o melhor preço. Outras categorias estão 
crescendo; um exemplo são os materiais de cozinha 
Premium, que até os chefs podem utilizar. As pes-
soas estão indo menos a restaurantes — preferem 
ficar em casa, cozinhar para os amigos e familiares 
e usar os melhores talheres e pratos. As vendas de 
máquinas de cortar cabelo também subiram, já que 
o consumidor, quando vai ao cabeleireiro, gasta mais 
tempo e dinheiro.

“Durante a recessão as pessoas 
valorizaram ainda mais a simplicidade, 
o básico, a família. Acabou a era de 
comprar o melhor carro, o tempo da 
extravagância. Estamos confiantes em 
manter essa ideia; é a nossa primeira 
proposição de marca, que tem só cinco 
anos, o que é muito pouco diante do 
tempo de atividade da companhia”  
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