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Gradiente revitaliza marca adquirida no ano passado e prepara o lançamento de 30 produtos. 
 
A Gradiente mostrou ontem a nova identidade da marca Philco, que foi comprada pela fabricante 
brasileira em outubro do ano passado. Escrita na cor cinza e com cinco bolinhas laranjas, sendo 
uma debaixo do "l", lembrando um ponto de exclamação, a marca ganha jovialidade e 
movimento. 
 
Com o lançamento de 30 produtos - que incluem TVs, DVDs, home theaters e aparelhos de som - 
e uma verba de R$ 20 milhões para investimentos em propaganda, a Philco terá uma maior 
presença nas lojas e vai voltar a anunciar, com comerciais em televisão, rádio e revistas este ano. 
 
A Gradiente espera, assim, recuperar o mercado. "Nós podemos ter, pelo menos, 15% de 
participação", diz Dante Iacovone, executivo que responde pela Philco na Gradiente. Em 2005, a 
fatia de mercado da Philco caiu para 8% em TVs. Em DVDs, a marca possuía inexpressivos 2% e 
ficou praticamente fora do setor de home theaters. 
 
A Gradiente preferiu manter gestões independentes para as duas marcas, seguindo o modelo da 
marcas de linha branca Consul e Brastemp, ambas da Whirlpool. Iacovone também responde pela 
área de celulares da Gradiente e preferiu não responder a perguntas sobre as estratégias da 
empresa para a sua própria marca no setor de eletroeletrônicos. Segundo o executivo, as marcas 
Philco e Gradiente serão concorrentes como qualquer outra marca. 
 
Há segmentos em que a própria Philco possui uma tradição maior do que a marca Gradiente, 
como, por exemplo, no mercado de televisores, considerados as grandes vedetes com a Copa do 
Mundo. A Gradiente só voltou a fabricar TVs em 2003, depois de uma ausência de seis anos. 
 
Com as duas marcas, a Gradiente/Philco passou a disputar o terceiro e segundo lugares em TVs 
com a Semp/Toshiba e a LG. No ano passado, segundo a empresa, a sua participação foi de 
16,5%. Estima-se que o mercado de TVs alcance o recorde de 10,5 milhões de aparelhos este 
ano, enquanto o mercado de DVDs deve crescer de 8 milhões em 2005 para 12 milhões. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 
 


