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A Philips do Brasil quer dar um "up grade" na sua participação de 25% no segmento de áudio, 
categoria que, segundo a própria empresa, vem registrando vendas ligeiramente em queda no 
País. Para isso, a companhia está atacando diretamente na sua imagem. Isso porque seu 
lançamento para som não deverá ter vendas em grandes volumes - custa R$ 4 mil -, mas 
certamente causará impacto.  
 
O Wireless Music Center é um sistema composto por uma central que pode se comunicar com 
até cinco estações, sem a utilização de fios. Ou seja, é possível colocar música em até seis 
ambientes diferentes de uma casa. Basta, em cada cômodo, ligar o aparelho na rede elétrica. 
Cada um deles é capaz de tocar uma música diferente, ao mesmo tempo. "O produto é 
bastante interativo e entra no conceito de um novo aparelho, que o mercado ainda não 
dispõe", informa o vice-presidente da divisão de consumo da Philips do Brasil, José Fuentes.  
 
O executivo diz que de 8% a 10% do faturamento mundial da gigante são aplicados em 
pesquisa e desenvolvimento. Isso soma US$ 6 bilhões nos últimos dois anos. No Brasil, os 
mesmos 25% de market share que a empresa detém no setor de som se repetem em TV. Já 
em DVD, diz Fuentes, a participação de mercado é de 30%.  
 
O lançamento de áudio se posiciona como uma espécie de objeto do desejo - a central vem 
acompanhada de apenas uma estação. Cada estação extra custa mais R$ 1,6 mil e é possível 
ter, além da central, no máximo cinco estações. "O produto estará à venda em apenas 40 
pontos-de-venda selecionados", comenta o gerente-geral de marketing e produtos desta 
mesma divisão, Sergio Baptista.  
 
O Wireless Music Center substitui os woofers e tweeters tradicionais por uma membrana única. 
Além de tocar AM/FM, também reproduz CDs e grava mais de 750 discos, segundo a Philips. 
Ao acionar o "music follows me", é possível levar a música de um ambiente para outro, sem 
cortes. Ela pode parar na sala e recomeçar de onde parou, no quarto. Por meio do "my room, 
my music", se consegue ouvir músicas diferentes em am-bientes diferentes. "Music broadcast" 
é uma personalização do áudio - é possível reproduzir a mesma música em todas as estações, 
em todos os ambientes, em sincronia.  
 
"Teremos um trabalho especial no ponto-de-venda, que, além de uma campanha promocional, 
ainda contará com promotores treinados para mostrar ao consumidor como o lançamento 
funciona", conta o executivo de marketing, ao completar que também haverá um 0800 
especial para tirar dúvidas a respeito do Wireless Music Center, produzido na Ásia. A agência 
responsável pela marca no Brasil é a DM9DDB. Ainda há anúncios para mídia impressa.  
 
A empresa tem planejado o lançamento de 60 produtos neste ano, sendo 40 na linha de áudio 
e 20 em televisores.  
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