
Virtual e rentável
Na fotografia digital a Internet é um canal óbvio. Os números

mundiais impressionam. Por aqui são tímidos, ainda...

D e forma modesta, o Brasil assiste
aos primeiros passos de um mo-
vimento que no exterior já os-

tenta números grandiosos. O serviço de
revelação de fotos on-line, não é mais
"coisa de visionário". Cresce acompa-
nhando as tendências de um consumo de
imagens cada vez maior, capturadas não
mais a partir só de câmeras fotográficas,
mas também de diversos dispositivos e
que se acumulam nos mais diferentes ti-
pos de memória.

Pesquisas indicam que existem 825 mi-
lhões de fotos armazenadas nos serviços
on-line de fotografia espalhados pelo pla-
neta. São imagens compartilhadas que
dão margem para um enorme potencial de
crescimento do serviço de revelação on-
line. Nos EUA, segundo a Infotrends, só
11 % dos consumidores que têm câmera
digital não imprimem. Lá, segundo a mes-
ma pesquisa, cerca de um terço dos con-
sumidores com câmera digital já se asso-
ciou aos serviços on-line de fotografia. Um
mercado em que a metade da população

tem câmera digital, que se explica pela
queda constante do preço por megapixel.
Era de US$ 119 em 2003, baixou para US$
82 em 2004 e deve continuar baixando
nos próximos anos. Some-se a isso o cres-
cimento do mercado de celulares com
câmera, presentes em 10% dos lares ame-
ricanos, e que começam a despertar aten-
ção de sites interessados em imprimir as
imagens capturadas por estes aparelhos.
O fato é que, independente da forma como
foram capturadas, estas imagens vão pa-
rar num computador. Daí para a Internet
é questão de cliques. E tem muita gente
de olho nestes cliques. Se os números
americanos impressionam, na Europa
mais ainda. Basta ver os resultados do
maior atacadista de fotografia do merca-
do europeu, a alemã Cewe Color. A sua
operação pela Internet pulou de 170 mi-
lhões de cópias digitais reveladas em
2003, para mais de 500 milhões em 2004.
Isso comprova que o consumidor lá fora
está querendo cópias e está usando a co-
modidade da Internet para isso.

TODO MUNDO QUER

- Disputando este
novo e promissor
filão estão empresas
tradicionais do setor,
como Kodak, Fuji e
Agfa, provedores como
Yahoo, MSN e IG, sites de
leilão ou de vendas como
Ebay e Submarino, gran-
des varejistas como Wal
Mart (EUA) e Magazines Luiza (Brasil), em-
presas de tecnologia, como a Sony. É possí-
vel sentir a gigante Microsoft farejando o
setor. Sem falar nos sites que surgiram espe-
cificamente para este serviço como o brasi-
leirinho E-fotos, e os "gringos" Frogprints
e Snapfish. Este último, considerado uma
das melhores operações do gênero no mun-
do, acaba de ser comprado pela HP. Diante
de tamanha movimentação é de se imagi-
nar que quem vai se dar bem são os clientes,
afinal terão enorme possibilidade de esco-
lha, controle e conveniência. E a loja de fo-
tografia será que tem lugar nesta festa?



REALIDADE NACIONAL - Para o
lojista brasileiro é importante
analisar os números lá fora, en-
tender os desdobramentos e

parcerias que vão surgindo
sem jamais esquecer a

realidade local. Menos
de 10% da população
têm acesso à Inter-
net. Temos no Bra-
sil cerca de 14 mi-
lhões de pessoas
conectadas, e des-
tas, apenas 3 mi-
lhões dispõem de

banda larga, inclu-
indo empresas. Mas

são consumidores
com alto poder de

compra e cada vez
mais interessados pelo

comércio eletrônico.
Gastaram 745 milhões de

reais em 2004 (dados da ecommerce.org),
num aumento de quase 50% em relação a
2003. São quase todos potenciais donos
de câmeras digitais. Os que não têm, em
breve terão.

Um quadro promissor para o varejo foto-
gráfico. As vantagens de colocar a loja na
web são muitas, como a divulgação e possi-
bilidade de vendas 24 horas, a ausência de
fronteiras, acesso a clientes teoricamente
mais aculturados ao digital e com ótimo po-
der de compra, além das infinitas possibili-
dades de mobilizar este cliente para ações
e promoções que o encantem e que gerem

excelentes bancos de dados. No fundo, o
cliente da Internet não espera encontrar nada
além do que encontraria numa loja física:
boas ofertas, bom atendimento, enfim, uma
experiência agradável. Num comportamen-
to típico do novo consumidor, o usuário des-
carrega suas imagens no PC e entra em um
site ou portal para colocá-las num álbum
on-line. O desafio é fazer este usuário man-

dar as fotos do site para a loja mais próxima.
Depois, ele tem a opção de buscar as fotos
na loja, ou recebê-las em casa. Se ele optar
por ir até a loja, bingo, uma chance de ouro
para novas vendas. O problema é que o con-
sumidor digital valoriza o conforto e quer
receber em casa. O que torna fundamental
oferecer no site serviços diferenciados. O
que demanda criatividade, mas gera mar-
gens altas. Entretanto, não funciona sem
uma divulgação eficiente. No Brasil o que
se vê é um trabalho ainda muito incipiente
no sentido de seduzir este cliente virtual a
dar saída em suas cópias. Portanto, espaço
de sobra para crescer.

SITES BRASILEIROS - Já existem bons exem-
plos de serviços e sinais que este mercado
começa a tomar forma. Basta procurar em
sites de busca e irão aparecer operações
como E-fotos, KodakOnline, Clickfotos,
Retes, Fotolab, PrintOnline, Imprimir,
Mago das Imagens, entre outros. Há dife-
renças entre eles, mas não são grandes. To-
dos primam pela facilidade de navegação
e no envio das fotos. A maioria entrega no
país inteiro através dos Correios ou o clien-
te retira na loja. Oferecem diferentes alter-
nativas de formato e formas de pagamento,
mas ainda não têm o cardápio variado que
os internacionais oferecem.



A esta altura o lojista que ainda não ti-
nha parado para pensar nesta "filial" deve
estar se perguntando como começar. A res-
posta depende do tamanho que ele quer
ter. Atender somente a cidade, a região ou
mais? Ele pode começar apenas com o pró-
prio website e cadastrá-lo em sites de bus-
ca. Mas precisa ter capacidade de gerenciar
os pedidos on-line com eficiência, de for-
ma competitiva, ou seja, agilidade e pre-
ço. Se preferir, pode fazer parte de uma rede
de lojas parceiras de uma estrutura maior
que se encarrega de toda a gerência. Ele
terá apenas que executar o serviço envia-
do à sua loja e fazer a entrega.

Há também opções como a da recém-
chegada Digipix que não visa o consumi-
dor final. Ela auxilia o varejista a disponi-
bilizar serviços digitais para seus clientes
com a opção de ter ou não site no ar. Em
todos os formatos, uma coisa é certa: cul-
tura de informática é imprescindível.

É importante lembrar que a loja de foto-
grafia sempre terá o trunfo de oferecer um

resultado final em cópia fotográfica. Não é
à toa que quase todos os sites que proces-
sam em minilab, nacionais e mundiais, fa-
zem questão de ressaltar a qualidade da
cópia em papel fotográfico, usando este di-
ferencial como vantagem competitiva.

NÚMEROS CONFIDENCIAIS - Falar de núme-
ros num mercado com tantos interesses é
delicado, mas não há dúvidas de que o vo-
lume de cópias é crescente. Uma grande e
tradicional rede de varejo como a Retes, de
Belo Horizonte, tem um site simples e práti-
co, em que os clientes se cadastram e po-
dem mandar as fotos. Até aí, nada de mais,
não fosse o volume de cópias já ter atingido
a marca de 25 mil unidades/mês. Para che-
gar a este nível a Retes investiu pesado du-
rante dois anos para colocar o cliente em
contato com o site. Com ótima capilaridade
de lojas em BH, apostou na enorme colônia
mineira residente nos EUA enviando ima-
gens para familiares e privilegiou sua polí-
tica comercial na retirada das fotos pessoal-

mente na loja. Criou uma nova relação en-
tre loja física e virtual. Os números da Retes,
que opera em âmbito regional, superam os
do KodakOnline, que atua em todo o terri-
tório nacional, ainda em regime piloto.

Vários lojistas brasileiros já percebe-
ram o que os números mostram como ten-
dência. Para eles a Internet será uma exce-
lente ferramenta para atrair e se relacionar
com novos clientes e irá vender muitas
cópias. A opinião de um dos pioneiros no
serviço de impressão on-line é um pouco
diferente da expectativa geral. "Não acho
que o on-line é uma migração ou tendên-
cia, na minha opinião é mais uma opção
de negócio, é como se o lojista resolvesse
ampliar o. balcão ou abrir uma nova fi-
lial", observa Felipe Mônaco, dono do E-
fotos que já tem cinco anos de atuação no
setor e apesar de não revelar números, afir-
ma ser líder no País.

As FOTOS COMEÇAM A CHEGAR - Quando o
E-fotos surgiu, os poucos lojistas do ramo



Site da Fotolab: bonito e amigável, teve 22 mil
votos no último concurso; alta visibilidade

com site, o tinham só para dizer que ti-
nham. A realidade agora é diferente. Mar-
celo Guedes, da Guedes Fotografias, de
Brasília, lançou seu site em setembro de
2004. Acredita que é uma ótima maneira
de atrair clientes, mas esbarrou num pro-
blema grave, o de disponibilizar pagamen-
to por cartão de crédito. O cliente da
Guedes, como o da Retes, é estimulado a
retirar na loja: custo menor e aposta em
vendas adicionais na hora da retirada. A
diferença é que a Guedes não é uma rede
com vários endereços como a Retes.

Em Santa Catarina, o Foto Vieira, de
Orleans, tem duas lojas que atendem ci-
dades como Tubarão e Criciúma. Lá, o
on-line já representa 20% do total do ne-
gócio e é feito de forma simples, com
pagamentos via depósito e comprovan-
tes enviados por e-mail. Segundo o dono
da loja, José Fausto Vieira, o investimento
foi baixo e o retorno rápido. A idéia é
modernizar o site à medida que a deman-
da aumentar. Não muito longe dali, em
São Bento do Sul, a rede Marlisa Fotos
fez o site pensando não apenas na comu-
nicação com a clientela, mas também na
comodidade dos que não têm tempo para
nada. "Potencializamos as vendas da loja
através do site", diz o sócio-gerente
Pedro Mota. Segundo ele, de 6 a 8% dos

pedidos provêm do site, algo em torno de
duas mil cópias por mês. Desconfiado de
que pode perder vendas por impulso na en-
trega em casa, Mota incentiva a retirada na
loja. "Damos o 13 por 18 a preço de 10 por

15, além disso, ligamos para o cliente que
fez pedido on-line convidando-o para uma
visita à loja física". Em Osasco, na Grande
São Paulo, a Fotolab, faz um trabalho dife-
renciado. Utiliza uma plataforma Linux que
facilita o envio de grandes quantidades de
fotografias. No intuito de gerar o maior nú-
mero possível de visitas ao site, usa o artifí-
cio criativo de concursos em que a foto
mais votada leva uma câmera digital de
prêmio. Durante esta reportagem a foto em
primeiro lugar liderava com cerca de 22
mil votos. Estes visitantes entraram para
eleger a melhor foto do último Carnaval e
tiveram a oportunidade de conhecer os ser-
viços do site Fotolab. São idéias como esta
que vão fazer a diferença em um mercado
onde até o Magazine Luiza já entrou, em
parceria com o E-fotos. Se um dos maiores
varejistas do Brasil e uma das melhores ope-
rações de comércio eletrônico da rede es-
tão de olho na impressão on-line, é por que
o negócio deve ser bom.

Fonte: Revista FHOX, ano 16, n. 95, p. 26-29, mar./abr. 2005.




