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Berlim (Alemanha), 6 de Setembro de 2005 - O montante será 50% superior a receita 
de € 650 milhões apurada no ano de 2004. O grupo holandês Philips pretende alcançar 
um faturamento anual de € 1 bilhão na América Latina até 2008 com a divisão de 
eletrônicos de consumo (TVs, áudio, monitores, DVDs e portáteis, entre outros), 
informou o CEO da Philips Consumer Electronics, Rudy Provoost. Esse montante 
representará um crescimento de cerca de 50% em relação aos € 650 milhões 
conquistados em 2004.  
 
Provoost disse que Brasil e México são prioritários para a companhia na região. 
Segundo ele, as vendas de eletrônicos de consumo dobraram na América Latina nos 
últimos dois anos. O executivo disse que o Brasil continua como foco de investimentos 
para a Philips e que, mesmo com a volatilidade da economia da região, a América 
Latina serve de exemplo para todas as divisões da companhia no mundo. "A região 
vem fazendo um trabalho brilhante nos últimos três anos em termos de gerenciamento 
de marcas, relacionamento com o varejo e gerenciamento da estrutura de preços", 
disse Provoost, que, ao iniciar a entrevista, disse que responderia qualquer pergunta, 
exceto sobre Lula.  
 
Provoost contou que a empresa implementa alguns projetos-piloto na região para 
constatar se eles podem ser aplicados em outras regiões do mundo, como o 
Magnavox, marca de eletroeletrônicos com preços mais populares lançada pela Philips 
no País neste ano. A Philips, disse Provoost, pretende dobrar seu market share mundial 
em telas planas, tornando-se assim a maior do setor. O executivo informou que a 
empresa planeja também alcançar o primeiro posto em Displays (telas para monitores 
de computador ou TV) e Displays conectados de alta definição.  
 
Alem de Brasil e México, Provoost disse que a Philips Consumer Electronics também 
pretende direcionar sua atenção à Rússia, Turquia, China, Índia e alguns mercado 
emergentes da Europa Oriental.  
 
A Philips pretende alcançar um faturamento de cerca de US$ 2 bilhões na América 
Latina neste ano. Deste montante, o Brasil deverá responder por cerca de US$ 1,2 
bilhão. A estimativa é do CEO da Philips para a América Latina, Marcos Magalhães. 
Caso alcançado, o resultado ficará no mesmo patamar de 2004. Desse total, 30% virão 
dos eletrônicos de consumo; 23% da área de iluminação; 15% dos sistemas médicos; 
15% dos eletroportáteis e cuidados pessoais (área da Walita); 12% dos 
semicondutores e 5% de comunicação (aparelhos de telefone fixo e PABX). Eletrônicos 
de consumo ainda é a área mais rentável na região. "Temos uma posição de mercado 
na região extremamente forte", disse Magalhães.  
 
Entretanto, cresce a cada trimestre a participação da área de equipamentos médicos 
na receita da empresa. Segundo o executivo, em breve o faturamento da empresa 
nessa área poderá ultrapassar a receita com eletrônicos de consumo.  
 
A área de sistemas médicos, segundo Magalhães, já é a segundo maior da companhia 
no mundo, com entre 20% e 25% das vendas totais. "Na América Latina e no Brasil é 
a terceira mais lucrativa mas já caminha fortemente para se transformar na segunda. 
Há um crescimento muito forte nessa área na região e estamos convencidos que em 
dois anos ela deverá se transformar no segundo maior negócio da Philips no Brasil e 
América Latina, ultrapassando iluminação", disse Magalhães.  



 
Segundo o executivo, a maior margem de lucro dos equipamentos voltados à área 
médica e a menor volatilidade desse mercado explicam o empenho cada vez maior da 
empresa em desenvolver novos produtos e aumentar suas vendas para esse mercado.  
 
O tomógrafo Brilliance CT de 64 canais e o aparelho de diagnóstico por imagem Pet-Ct 
(uma combinação de tomógrafo por emissão de pósitrons e tomógrafo 
computadorizado), lançados recentemente pela Philips, custam US$ 1,5 milhão e R$ 4 
milhões cada unidade, respectivamente. A Philips investiu cerca de € 3,64 bilhões em 
pesquisa e desenvolvimento em 2004, e uma fatia cada vez maior desse aporte (em 
média de 10% e 12% do seu faturamento anual) é aplicada nessa área. A Philips 
faturou US$ 13 bilhões com eletrônicos de consumo e US$ 7,7 bilhões com sistemas 
médicos em 2004.  
 
A multinacional holandesa possui 19 fábricas localizadas na América Latina, no Brasil, 
Argentina e México. No País, a empresa tem cinco unidades: em Manaus (AM), Recife 
(PE), Capuava (SP) e duas em Varginha (MG). Magalhães disse ser favorável a adoção 
pelo Brasil do padrão europeu de TV Digital. "Não temos tempo, recursos e tecnologia 
no Brasil para definir uma tecnologia própria. A Austrália jogou fora quase US$ 5 
bilhões, parou o projeto e acabou adotando o modelo europeu", disse.  
 
( O jornalista viajou a convite da Philips)  
 
kicker: Em dois anos a divisão de sistemas médicos deverá se transformar no segundo 
maior negócio da empresa no Brasil  
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