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Caminho é trilhado com novos produtos, algumas mudanças na comunicação e muita propaganda.  
 
Com uma verba de marketing, para 2006, orçada em R$ 20 milhões, a Philco lançou, ontem, uma 
grande campanha publicitária, criada pela agência Lew,Lara, em que a empresa faz o 
reposicionamento da marca e apresenta novos slogan e identidade visual.  
 
A Philco quer chegar ao fim deste ano, pelo menos, recuperando seu desempenho histórico de 
10% de market share do seu segmento. No ano passado a empresa, que havia sido adquirida pelo 
Grupo Gradiente em outubro, obteve 8% de market share. "Acreditamos até num desempenho 
melhor, em torno de 15 a 20% e por causa disso a verba de marketing poderá ter acréscimos no 
segundo semestre", diz Fernando Fischer, gerente-geral da Philco. O executivo se mostra animado 
com os bons resultados do primeiro trimestre deste ano quando, informa, a procura pelos 
produtos da marca Philco foi maior que a oferta.  
 
Plano para chegar lá  
 
Para alcançar estas metas, além da campanha, a Philco pretende apresentar cerca de 30 produtos 
novos até o fim do ano e ampliar seu portfólio nas categorias de TV, portáteis, DVD e home 
theater.  
 
"A Philco é uma empresa de 70 anos. A marca sempre manteve uma relação de confiança, 
qualidade e de fidelidade com seus consumidores, mas estava meio apagada diante da 
concorrência", considera Fischer. "Em seus 70 amos teve mais de 22 milhões de aparelhos de TV 
comercializados", lembra.  
 
O novo logotipo da Philco foi totalmente remodelado e poderá ser visto a partir deste mês na 
campanha publicitária, nos produtos, na nova comunicação e em material de PDV.  
 
A criação da nova identidade visual, feita pela Figo Design, nasceu de uma necessidade - em 
2005, o Grupo Gradiente adquiriu a Philco, pertencente até então ao Grupo Itautec.  
 
Neste momento, houve a necessidade de se discutir o papel da marca no universo da Gradiente. 
Nesta transição, a Philco perdeu o desenho de seu símbolo, que era o mesmo utilizado pela 
Itautec. A marca atual da Philco traz novas cores, cinza claro e laranja forte, e foi escolhida depois 
de uma ampla analise das marcas concorrentes. O site da empresa também foi reformulado para 
esta fase.  
 
"Buscamos tornar a marca mais próxima do consumidor brasileiro sem perder a confiança e a 
credibilidade, dois grandes trunfos que alcançamos em mais de 70 anos no Brasil", afirma Dante 
Iacovone, vice-presidente do Grupo Gradiente. "É preciso estar mais próximo do cliente, fazer 
com que a marca seja lembrada e desejada antes do momento da compra", completa Iacovone.  
 
Os 30 lançamentos previstos para 2006 trazem novos design e tecnologia. "A idéia é que a cada 
mês o consumidor encontre um novo produto da marca nas lojas. Damos início a este processo 
com a chegada da nova linha de televisores", complementa Iacovone. Para o próximo mês estão 
previstos os lançamentos de um DVD compacto e também de uma TV de plasma de 42 polegadas.  
 
Como fica a divulgação  
 
A campanha publicitária da Philco estréia no domingo e será veiculada em rede nacional em TV, 
rádio e jornal. Contará também com um forte material de ponto-de-venda. "Esta é uma marca 
que tem credibilidade e respeito do consumidor, mas sua imagem estava esmaecida. Queremos 



que a Philco se torne uma marca aspiracional para o consumidor", resume Luiz Lara, sócio-diretor 
da Lew,Lara.  
 
No plano de mídia da Philco, por causa da Copa do Mundo, permanecem as ações de 
merchandising para toda a linha de áudio e vídeo no programa "Terceiro Tempo" (Record), 
apresentado por Milton Neves.  
 
A campanha também será veiculada nos principais programas de debate esportivo da televisão. A 
marca vai ainda patrocinar a sessão de cinema do SBT. A campanha objetiva também mostrar a 
independência de ação das duas marcas do grupo, a Philco e a Gradiente.  
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