
 

PRINCIPAL PREMIAÇÃO EMPRESARIAL DO PAÍS ELEGE A SEMP TCL A MELHOR INDÚSTRIA 
DE ELETROELETRÔNICO 

A empresa sobe duas posições no ranking da Melhores da Dinheiro, dentro do Setor Eletroeletrônicos, Máquinas e 
Componentes elétricos e de telecomunicações. 

 

 
Felipe Hennel Fay, CEO da SEMP TCL, durante a noite de premiação (Foto: divulgação) 

 
Importante prêmio no setor de negócios e o mais completo e abrangente ranking empresarial do Brasil, a 16ª edição 

do prêmio AS MELHORES DA DINHEIRO é a única no País a reconhecer as empresas com as melhores práticas em 

gestão financeira, responsabilidade social, inovação e qualidade, recursos humanos e governança corporativa, 

conforme metodologia desenvolvida para a Revista ISTOÉ DINHEIRO. 

Na 16ª edição, a SEMP TCL comemora a premiação entre as 3 melhores empresas no Setor Eletroeletrônicos Maq. e 

Comp. Elétricos e de Telecomunicações. Um índice superior ao prêmio de 2018, quando galgou a 5ª colocação. Ainda 

nesse setor, a empresa apareceu na 2ª colocação nos critérios Inovação e Qualidade, Recursos Humanos e 

Governança Corporativa.   

“Este reconhecimento é a consequência de um trabalho serio, com foco em excelência e incessante inovação. Essa 

evolução mostra que estamos comprometidos em fortalecer cada vez mais a nossa atuação no Brasil, além de trazer 

produtos com qualidade, design e tecnologias superiores para o mercado. Nossa ousadia e persistência foram 

grandes marcas da nossa história de pioneirismo no país, e agora esse mesmo DNA, volta a ser reconhecido por este 

prêmio através do nosso modelo de governança”, diz Felipe Hennel Fay, CEO da SEMP TCL. A premiação As Melhores 

da Dinheiro aconteceu ontem (30), em São Paulo. 

A premiação 

Elege-se, a partir da análise dos dados de cada participante, a campeã em cada um dos 19 setores analisados. Todas 

as companhias citadas, foram avaliadas seguindo cinco critérios de gestão citados acima. Nos 23 rankings setoriais, 



as empresas serão comparadas com as concorrentes do mesmo setor e listadas conforme a pontuação obtida a 

partir da metodologia do prêmio. Somente as empresas inscritas voluntariamente podem concorrer. 

As vencedoras foram premiadas em uma grande festa e receberam destaque na edição especial da revista, AS 1.000 

MELHORES DA DINHEIRO, onde as empresas são selecionadas com base no desempenho financeiro do ano anterior. 

Esse ranking é uma amostra completa do desempenho das corporações e tem por objetivo selecionar empresas 

privadas e estatais que mais se destacaram e cresceram no último exercício. 

 

 

Sobre a SEMP TCL  
A SEMP TCL é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma 
trajetória de 77 anos de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de TV e de 
rádio no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL Corporation. 
Inicia-se uma nova Joint Venture, agora com o gigante chinês, que é o segundo maior fabricante de televisores do 
mundo e o quinto maior fabricante mundial de painéis de LCD, passando a empresa a se chamar SEMP TCL e a 
oferecer ao mercado brasileiro três grandes marcas: SEMP, TCL e TOSHIBA. No início de 2018, a empresa anuncia a 
compra da TCL Communication Technology, com as marcas Alcatel e Blackberry. Já em 2019, consolida sua parceria 
de maior relevância no âmbito esportivo, após a união com a CBF para patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol. 
Sua ousadia e solidez fazem da SEMP TCL uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre 
apresentando alta tecnologia e proporcionando a melhor experiência aos consumidores. Para mais informações, 
acesse www.semptcl.com.br.  
  
  

http://www.semptcl.com.br/
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