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Empresa chegou a ter prejuízo no 1º semestre em razão do câmbio desvalorizado à época 
 
Mais emprego e renda, crédito mais farto e barato e estímulo à troca dos tradicionais 
televisores de tubo pelos modelos de LCD levaram a Philips a aumentar em 20% as vendas de 
produtos eletroeletrônicos, como TVs, e de eletroportáteis, como cafeteiras, no último 
trimestre deste ano sobre igual período do ano passado. 
 
"As vendas estão excelentes. O faturamento também é maior [de 10% a 15%] que o do último 
trimestre de 2007", diz Marcos Bicudo, presidente da Philips no Brasil há cinco meses e que 
ocupava, até junho, a presidência da Amanco. 
 
A acirrada concorrência com fabricantes da Coreia do Sul e do Japão, no caso de televisores, e 
da França, no caso de eletroportáteis, faz a empresa manter sigilo sobre unidades vendidas no 
Brasil. 
 
"O que dá para dizer é que o faturamento da Philips no país com as vendas de 
eletroeletrônicos de consumo deve chegar a R$ 1,5 bilhão neste ano." Esse valor representa 
cerca de 61% da receita da empresa no Brasil, estimada em R$ 2,6 bilhões para este ano. 
 
A indústria brasileira de produtos eletroeletrônicos, segundo ele, foi beneficiada com a entrada 
nos últimos anos de uma nova massa de consumidores que, na sua avaliação, chega a 23 
milhões de pessoas. 
 
"Esses brasileiros não participavam do mercado de linha branca [eletrodomésticos] e de linha 
marrom [produtos de áudio e vídeo]. Além disso, outra parte da população optou por migrar 
dos tradicionais televisores de tubo para os de LCD. O mercado de TV de LCD deve crescer 
entre 40% e 50% neste ano em relação a 2008." 
 
Bicudo acredita que 2010 será melhor ainda para o setor, principalmente por ser um ano de 
Copa do Mundo, quando, tradicionalmente, consumidores trocam de televisores. 
 
"Se a economia brasileira crescer 5%, vamos crescer três a quatro vezes mais. Essa é a nossa 
meta. Os países emergentes representam 30% do faturamento da Philips. E, até 2015, a meta 
é subir para 50%", afirma Bicudo. 
 
Para expandir os negócios no país, a Philips vai investir (valor não revelado) em 2010 em 
lançamentos de linhas de televisores e de equipamentos médicos, que hoje participam com 
25% da receita da empresa. 
 
A empresa optou por encerrar a produção de televisores de tubo e sair do mercado de 
notebooks. Leia a seguir trechos da entrevista com Bicudo. 
 
FOLHA - Como estão as vendas da Philips neste fim de ano?  
 
MARCOS BICUDO - Excelentes. As vendas de eletroeletrônicos e de eletroportáteis [linha 
Walita] devem crescer 20% neste final de ano sobre igual período de 2008 e entre 10% e 15% 
ante o mesmo período de 2007. 
 
Existe nova massa de consumidores, formada por 23 milhões de pessoas, que não participava 
desse mercado. Além disso, houve aceleração da migração de TVs de tubo para as de LCD.  
 
FOLHA - Como é concorrer com as coreanas LG e Samsung, que disputam a liderança 
no mercado de TVs?  
 



BICUDO - Nossa concorrência é mais ampla. Em termos globais, consideramos, além dos 
coreanos, outros grandes competidores do mercado, como a Sony e a SEB/Arno, na linha de 
portáteis. Os coreanos têm realmente uma performance muito focada no mercado brasileiro. 
Na linha de iluminação, por exemplo, temos concorrentes formidáveis, como a General Electric 
e a Siemens.  
 
FOLHA - Quais os planos da empresa para as linhas de áudio, vídeo e portáteis para 
2010?  
 
BICUDO - Os investimentos serão compatíveis com a nossa meta de vender mais e ganhar 
participação de mercado. Vamos lançar produtos diferenciados, principalmente na linha de 
TVs. Vamos usar a tecnologia LED [sigla em inglês para Light Emitting Diode, um dispositivo 
semicondutor emissor de luz que substitui as lâmpadas incandescentes e fluorescentes e que 
consome 80% menos energia do que as lâmpadas comuns]. O Brasil é um mercado prioritário 
e estratégico em TV para a Philips global.  
 
FOLHA - A Philips chegou a pensar em sair do mercado de TV no Brasil?  
 
BICUDO - Não. Nós vamos contratar 400 pessoas no início de 2010 para a unidade de 
Manaus, que já conta com cerca de 2.000 funcionários, para elevar a produção de televisores. 
Nós só trazemos os painéis de TVs de fora do país. A montagem da TV é feita em Manaus. A 
linha de portáteis já é toda fabricada e montada em Varginha [MG].  
 
FOLHA - Com a taxa de câmbio atual, não é mais interessante importar linhas de 
portáteis?  
 
BICUDO - Nós estamos comprometidos com o mercado local, e a nossa crença é que devemos 
buscar maior eficiência no setor produtivo para manter a competitividade. Não vamos 
privilegiar a importação.  
 
FOLHA - A Philips, assim como outros fabricantes, chegou a registrar prejuízo com as 
vendas desses produtos no país?  
 
BICUDO - Sim. Teve um período, como no primeiro semestre, em que a desvalorização 
cambial teve impacto grande nos estoques. Mas a situação hoje é outra. Vemos neste 
semestre a volta à estabilidade da rentabilidade das categorias.  
 
FOLHA - Quais são os planos da Philips global para o Brasil?  
 
BICUDO - Além de expandir os negócios nas linhas de eletrônicos de consumo, a meta é 
crescer em equipamentos médicos, que representam 25% do faturamento da empresa no 
Brasil. Queremos ter no Brasil equilíbrio no portfólio, dividido entre equipamentos médicos, 
eletrônicos de consumo e produtos para iluminação.  
 
FOLHA - Qual sua avaliação sobre a abertura de processo pela SDE [Secretaria de 
Direito Econômico] para investigar os impactos no Brasil de cartel internacional de 
telas de LCD?  
 
BICUDO - Não conheço as empresas envolvidas. A Philips chegou a ter uma parceria, e não 
tem mais, com a LG Display. Não dou atenção a isso porque é algo que não nos toca, até 
porque os fornecedores não fazem mais parte do nosso rol.  
 
FOLHA - A união entre Casas Bahia e Pão de Açúcar tem impacto para a Philips e a 
indústria?  
 
BICUDO - Nossa filosofia enquanto parceiros e fabricantes é que temos que nos adaptar às 
regras de livre mercado.  
 
FOLHA - Mas, para a indústria, não é importante que haja mais distribuidores?  



 
BICUDO - Não temos opinião formada sobre isso, é muito relativo. Cada caso é um caso. 
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