
EM BUSCA DE UM
Empresas como Kodak e Philips enfrentam
o desafio de cortar o vínculo com seus
negócios originais para sobreviver

Camila Guimarães

AO LONGO DE SUAS CENTENÁRIAS
trajetórias, as companhias East-
man Kodak e Royal Philips tor-
naram-se sinônimos, respecti-

vamente, de fotografia e eletroeletrônicos.
Mas, com as rupturas e a disseminação da
tecnologia, o que por muito tempo signi-
ficou uma enorme vantagem sobre a con-
corrência transformou-se em vulnerabili-
dade. A americana Kodak ainda hoje pa-
ga caro pelo erro de ter demorado a ade-
rir à fotografia digital — o que resultou
em anos de prejuízo e queda de participa-
ção de mercado, A holandesa Philips, por
sua vez, vem perdendo terreno para con-
correntes asiáticos nas áreas de áudio e ví-
deo, especialmente em novas tecnologias,
como telas de plasma e cristal líquido. Com
doses diferentes de drama, as duas empre-
sas tiveram de cortar os vínculos com seus
negócios tradicionais e procurar novos
mercados em que pudessem fazer nova-
mente a diferença. A escolha de Kodak e
Philips foi a área de equipamentos digi-
tais para diagnósticos médicos — negó-
cio que cresce 5% ao ano, fatura global-

mente 365 bilhões de dólares e está inti-
mamente ligado a uma das indústrias de
maior potencial no mundo: a saúde. No
Brasil, onde a taxa de crescimento é de
cerca de 10% ao ano, as vendas atingem
600 milhões de dólares.

O desafio enfrentado por Philips e Ko-
dak traz lições importantes para todas as
empresas. Em algum momento de suas
trajetórias elas terão de mudar para sobre-
viver. A primeira delas é como dominar
o conhecimento numa área nova, que tem
apenas alguns pontos de convergência com
o negócio tradicional. Para entrar no setor
de equipamentos médicos digitais, a Phi-
lips investiu 5 bilhões de euros na aquisi-
ção de companhias do setor. O objetivo,
declaradamente, é fazer dos equipamen-
tos de saúde seu principal negócio no mé-
dio prazo. Hoje, esses produtos represen-
tam 20% do faturamento de 30 bilhões de
euros da empresa — há cinco anos essa
participação era de 5,5%. A estratégia
mundial vem sendo replicada no Brasil.
No ano passado, a venda de equipamen-
tos médicos cresceu 50%. No mesmo pe-
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ríodo, o mercado de áudio e vídeo regis-
trou expansão de 31%. "Estamos desen-
volvendo produtos cada vez mais baratos,
o que vai facilitar o acesso de maior nú-
mero de hospitais aos nossos equipamen-
tos", diz Daurio Speranzini Júnior, dire-
tor-geral da Philips.

A mudança de mercado é sempre pre-
cedida pela transformação da própria em-
presa. E é aí que se costuma ganhar ou per-
der o jogo. Para entrar na área de saúde, a
Kodak, acostumada a produzir e vender
películas e máquinas fotográficas, teve de

substituir toda a sua equipe de vendas no
Brasil. A empresa já era uma grande for-
necedora de filmes para equipamentos de
raio X. Mas essa era uma operação que
guardava muitas semelhanças com a ven-
da tradicional de filmes para fotografia. O
que mudava, na essência, era o tipo de con-
sumidor. Com a sofisticação dos equipa-
mentos, os vendedores tradicionais na área
de saúde foram substituídos por engenhei-
ros e técnicos com formação em tecnolo-
gia de informação. Para concluir uma ven-
da, esses profissionais passam meses den-
tro do hospital, aprendendo a rotina dos
médicos, ensinando como operar as má-
quinas e dando assistência técnica aos
clientes, algo absolutamente dispensável
para os antigos vendedores de filme de raio
X. "Nos tornamos uma empresa de soft-
ware", diz Álvaro Sugai, diretor da área
de saúde da Kodak do Brasil.

Apesar das dificuldades enfrentadas,
muitas empresas que perderam fôlego em
seus negócios originais conseguiram fa-
zer a transição para novos mercados com
sucesso. Um dos exemplos clássicos é a
Philip Morris, dona dos cigarros Marlbo-
ro, que no início da década de 90 chegou
a ser a segunda marca mais valiosa do
mundo, só atrás da Coca-Cola. Com o cer-
co brutal à indústria do tabaco, a Philip
Morris deu uma forte guinada em direção
à indústria alimentícia. Em 1985, com-
prou por 5,6 bilhões de dólares a empre-
sa General Foods na maior aquisição de
uma indústria não petrolífera nos Estados
Unidos até então. Nos cinco anos seguin-
tes, compraria também a Kraft Foods e a
Nabisco. Em 2001, outra mudança drás-
tica trocou a denominação da holding, re-
batizada de Altria Group Incorporation.
O nome Philip Morris ficou restrito à di-
visão de fumo. A Altria é hoje uma das
dez empresas mais rentáveis do mundo,
com vendas de 97 bilhões de dólares em
2005 e lucro de l O bilhões. 
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