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Vendas da empresa na América Latina crescem 29% e somam € 1,93 bilhão em 2005. 
As vendas na América Latina alavancaram o faturamento global de 2005 da Royal 
Philips Electronics, maior fabricante européia de produtos eletrônicos de consumo, em 
comparação ao ano anterior. Na região, as vendas da empresa holandesa somaram € 
1,93 bilhão, 29% a mais que os € 1,49 bilhão de 2004. As vendas globais atingiram € 
30,39 bilhões em 2005, montante 4% superior aos € 29,34 bilhões de 2004, 
desconsiderando-se a venda da Mobile Display Systems, tratada como operação 
interrompida tanto em 2004 (€ 973 milhões) quanto em 2005 (€ 653 milhões).  
 
O lucro líquido global da companhia aumentou para € 2,87 bilhões (€ 2,29 por ação), 
contra € 2,84 bilhões (€ 2,22 por ação) de 2004.  
 
Todas as regiões, exceto a Europa, tiveram crescimento nas vendas na comparação 
com o ano anterior, lideradas pela América Latina, região que mais cresceu e que 
favoreceu o resultado da companhia em virtude da valorização do real em relação ao 
euro. As cinco divisões operacionais da Philips tiveram aumento nas vendas globais, 
com destaque para sistemas médicos, semicondutores e eletrônicos de consumo.  
 
No quarto trimestre, o lucro da empresa atingiu € 332 milhões (US$ 407 milhões), ou 
€ 0,28 por ação, um decréscimo de 33% em comparação aos € 498 milhões (ou € 0,39 
por ação) do mesmo período de 2004, reflexo de resultados inesperados gerados por 
empresas não-consolidadas, pela antecipação dos encargos tributários referentes à 
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) e a depreciação de sua divisão 
não-lucrativa LG.Philips Displays, fabricante de displays para televisores, segundo 
informou o diretor financeiro da empresa, Pierre-Jean Sivignon  
 
As vendas cresceram 6% e alcançaram € 9,52 bilhões entre outubro e dezembro, 
alavancadas pelas receitas da divisão de semicondutores. Essas vendas excluem a 
receita gerada pela divisão de visores para telefones celulares Mobile Display Systems 
(MDS), que a Philips vendeu no mês de novembro do ano passado. Considerando-se os 
resultados da MDS, as vendas alcançam € 9,18 bilhões no quarto trimestre de 2004.  
 
Na América Latina, a empresa comercializou o equivalente a € 598 milhões no quarto 
trimestre, montante 29,72% maior que os € 461 milhões de igual intervalo em 2004. 
As vendas no Brasil, Rússia, Índia e China cresceram 23% no quarto trimestre do ano 
passado em relação ao ano anterior.  
 
Novos produtos  
 
A Philips prevê crescimento dos resultados para este ano, uma vez que está investindo 
em novos produtos. A empresa formalizou na semana passada a compra da líder do 
mercado norte-americano em serviços de atendimento emergencial pessoal LifeliNe 
Systems, com sede em Framingham, estado de Massachusetts, por US$ 750 milhões, 
como parte de sua investida na área de sistemas médicos, aparelhos eletrodomésticos 
e iluminação, destinada a reduzir sua dependência em relação aos lucros flutuantes 
gerados pelo mercado de produtos eletrônicos e de semicondutores. O negócio marca 
entrada da Philips no mercado de produtos de consumo para saúde e bem-estar e 
demonstra a aposta da empresa na área de saúde. A companhia é o terceiro maior 
grupo mundial de equipamentos médicos.  
 



Alta de 6% para 2006  
 
A Philips - que no mês passado anunciou que vai separar das demais sua divisão de 
chips, medida que poderá representar o prenúncio de uma venda desses ativos - tem a 
meta de crescer de 5% a 6% nas vendas globais neste e nos anos seguintes, 
excetuando-se os efeitos das flutuações cambiais, disse Sivignon.  
 
"Os números parecem bons", disse o administrador de cerca de US$ 1 bilhão em ativos 
(entre os quais ações da Philips) na SNS Asset Management de Den Bosch, na 
Holanda, Corne van Zeijl. "Por ironia, os semicondutores, dos quais eles deverão se 
despedir, se saíram muito bem, enquanto a divisão médica, na qual ele estão se 
concentrando, mostrou-se ligeiramente decepcionante", disse Zeijl.  
 
Com sede em Amsterdã, a Philips possui 16 fábricas na América Latina, localizadas no 
Brasil, Argentina, Colômbia e México. No País, onde atua há 81 anos, a empresa tem 
cinco unidades: em Manaus (AM), Recife (PE), Capuava (SP) e duas em Varginha 
(MG).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jan. 2006, Indústria, p. C-2. 


