
De estagiário a presidente 
 
O segundo brasileiro consecutivo a assumir o cargo de presidente da Kodak no País adora o 
diálogo e quer resgatar o foco humano no trato com a clientela  
 
A marca é a universidade da fotografia. É a que mais formou profissionais do ramo, lojistas e 
consumidores. Desenhou e construiu o mercado fotográfico na maior parte do mundo. Tão 
competente na tarefa de construir o intangível – não fosse a Kodak, jamais a fotografia teria as 
feições de produto que tem hoje – que ensinou até seus concorrentes. Por anos foi apontada 
como empresa perfeita, capaz de dosar de maneira exemplar objetivos de negócios com valores 
humanos, de ética e de conduta corporativa. Segue sendo amada pelos consumidores como 
sinônimo de fotografia. Mas de uns anos para cá, aqueles que se obrigam a se relacionar mais 
intimamente com a Kodak, como seus distribuidores, parceiros de programas e até fornecedores, 
andam estranhando. Têm a percepção de uma mu dança de cultura no trato da Kodak com o 
mundo externo. Junji Yamamoto, o novo presidente da companhia e o segundo brasileiro 
consecutivo a assumir o posto, reconhece que houve essa mudança e quer corrigir desvios. Tem 
credenciais para isso: sua carreira começou como o primeiro estagiário da fábrica da Kodak de 
São José dos Campos (SP), no ano em que inaugurou, em 1972. Tornou-se seu diretor industrial 
e agora presidente. Simples e com o gosto pelo diálogo, Junji, por outro lado, é muito objetivo.  
 
Ele conversou por duas horas com editor da FHOX numa das mais transparentes entrevistas já 
publicadas neste espaço. A seguir, seus principais trechos.  
 
FHOX - Quando o senhor entrou como estagiário na Kodak, chegou a imaginar que seria 
presidente da empresa? 
 
JUNJI - Pergunta interessante. Sempre pedi aos grupos que liderei para cada um desenvolver uma 
visão de futuro da sua carreira. Porém, eu pessoalmente nunca tive a visão de ser presidente. 
Tinha ambição de crescer, mas não me passava pela cabeça que chegaria à Presidência. 
 
FHOX - E isso mexe com sua vida, sua cabeça? 
 
JUNJI - Não muito. Apesar da visibilidade do cargo, minha personalidade é do tipo discreta. Nunca 
fui chegado a badalações ou a fazer política dentro e fora da Kodak. Mesmo na empresa, minha 
rotina mudou pouco. Mas tenho consciência de que o fato de ser o procurador de uma 
multinacional do porte da Kodak, isso por si só requer alguns cuidados. 
 
FHOX - Com a estrutura de unidades de negócios implantada pela Kodak há décadas, a função do 
presidente parece ter perdido um pouco utilidade. Isso muda a partir do senhor? 
 
JUNJI - Posição pessoal minha: se fosse para ser presidente figurativo, eu não aceitaria. Tenho 
uma carreira de trinta anos na Kodak construindo coisas. Presidência figurativa me frustraria, não 
é da minha natureza. Acho que para a companhia também. Não me convidariam se fosse assim, 
pois me conhecem. Minha cartilha é de se diferenciar para adicionar valor aos interesses e 
objetivos da empresa. Tenho como lema a constante inovação. Por isso, desde que assumi há três 
meses, limitei- me ao trabalho de análise e diagnóstico. Há 90 dias me desliguei do cotidiano e 
passei a ouvir, inclusive nossos clientes. 
 
FHOX - Por quê? A Kodak não define atribuições ao cargo da Presidência? 
 
JUNJI - Minha transição ocorreu em apenas meia hora, até porque foi uma surpresa para mim. Fui 
comunicado que ia ser presidente poucos dias antes de meu sucessor se desligar da companhia. 
Decidi então começar do zero. E uma das primeiras conclusões a que cheguei é que temos que 
dar muita, mas muita atenção aos clientes. Numa corporação como a Kodak, tudo órbita em cima 
de um tripé: clientes, acionistas e funcionários. E aí vem uma questão de dosagem, quem vem 



primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, qual é a perna mais importante do nosso tripé? Eu acho 
que é preciso dar mais atenção ao cliente. Ele deve ser a prioridade, pois o resto será 
conseqüência. Na minha gestão, quero concentrar esforços no cliente.  
 
FHOX - E como o senhor pretende dar essa maior atenção ao cliente? 
 
JUNJI - Não será da boca para fora, pode acreditar. Começa por dia logar. Não por cartas ou e-
mail, mas com presença física mesmo. Não sei se um presidente deve fazer isso, mas é algo 
intuitivo da minha percepção. Reconheço que a Kodak tem dado pouca atenção ao valor do 
relacionamento humano nos negócios e no trato com sua clientela. Pelo menos, dentro das minha 
limitações, vou tentar dar uma face de que eu sou a Kodak e, claro, expondo a cara para bater.  
 
Em trinta anos de carreira, pautei minha forma de gerenciar pelo diálogo e nunca me arrependi. 
Por maior que seja o problema, técnico, financeiro, comercial, a solução sempre termina no 
diálogo. 
 
FHOX - Aliás, muitos se queixam justamente do ponto que aborda. Que a Kodak trata todos como 
se fossem números e privilegia só os grandes, inclusive em atenção... 
 
JUNJI - Por ser engenheiro, sinto um certo conforto no trato com números. Porém, no caso dos 
clientes, vou esquecer os números. Não imagino discriminação entre grandes e pequenos, até 
porque o pequeno de hoje poderá ser o grande de amanhã. Os maiores de hoje não nasceram 
assim e foram pequenos um dia. Nas poucas visitas que fiz, observei que grandes contas sequer 
conheciam a nossa fábrica, que produz os produtos que vendem ou consomem. Acho isso 
fundamental para manter vínculos fortes e saudáveis no relacionamento de negóc ios.  
 
FHOX - O que o senhor diz significa um realinhamento de culturas na Kodak, hoje muito calcada 
na teoria da “gerência por fatos” (managing by facts)...  
 
JUNJI - A filosofia da “gerência por fatos” deve ser encarada como ferramenta e não como o fim 
do negócio. Indica aonde estamos e o quanto falta para chegarmos ao objetivo. Em qualquer 
processo deve haver a integração de tecnologia, equipamentos e ferramentas. Mas é o ser 
humano quem toca tudo isso e é também para ele que se destina o resultado do processo. Um 
assunto que estou bastante confortável e por isso pretendo focar mais a Kodak no ser humano, 
até porque no geral nossos processos são muito bons. 
 
FHOX - Esse olhar mais humano que senhor planeja vai olhar mais para o canal especializado ou 
supermercados? 
 
JUNJI - A minha visão tem de ser global, e não na esfera das unidades de negócios, as quais já 
são muito fortes na companhia. O que imagino é uma melhor integração de todas as unidades de 
negócio numa cultura global da marca, mais focada no ser humano. Muitas delas têm clientes em 
comum e não podem conflitar em mensagens e políticas. Depois, integrar as unidades de negócios 
com a divisão de manufatura para somar a convergência de esforços. Quer um exemplo? Câmaras 
fotográficas populares, tão essenciais para o crescimento de nosso mercado. Hoje as câmaras da 
Kodak são feitas na China, vão para o México, onde são embaladas, e depois vêm para o Brasil.  
 
Ora, por que não eliminar a etapa logística e de custo do México? Importar diretamente da China 
e embalá-las aqui? Só isto já vai deixá-las mais competitivas, além de gerar mais emprego na 
fábrica. Pois é o que vamos fazer. Para mim, esse é o exemplo de uma integração de resultados e 
não blá-blá-blá.  
 
 
 
 



FHOX - E por que isso não foi feito antes? 
 
JUNJI - A Kodak é uma empresa muito grande e isso tem custos. Os custos da burocracia, da 
velocidade, da agilidade. Se você quer minha opinião, infelizmente perdemos um “bonde” nesse 
episódio das câmaras. Eu sei que o mercado reclama que a Kodak é lenta. Eu pretendo ajudá-la a 
ser mais veloz. Não é o documento ou o material que fica parado, é a pessoa responsável que os 
deixa parado. De novo, pessoas. A justificativa: correria, mais compromissos do que se pode 
atender. Se é assim, trabalhamos num plano para os nossos funcionários terem mais tempo de 
pensar. Executar tarefas mecanicamente é trabalho de computador. O homem que pensa 
criativamente uma hora por dia tem mais chances de encontrar o sucesso naquilo que faz. Se o 
ano tem 365 dias, imagine quantas idéias criativas podem surgir.  
 
FHOX - Dizem que a Kodak Brasileira está muito vinculada a estratégias decididas em Miami e 
somente as executa. O senhor acredita que teria autonomia para criar e executar boas idéias 
aqui? 
 
JUNJI - É questão de bom senso. Somos profissionais para criar, decidir e executar aqui. Muitas 
iniciativas são de esfera local, outras devem ser realizadas em conjunto com Miami. É preciso 
saber separar o joio do trigo, o que é de autonomia local, o que não é. Em todos os meus anos de 
diretor industrial, mais de 90% das decisões eu tomei no Brasil, sem consultar. E o restante 
apenas comuniquei por haver implicações estratégicas globais. Entendo que somos profissionais 
pagos para realizar nosso trabalho e se preciso pedir autorização a todo momento para fazê-lo, 
algo está errado. Meu desejo é ver a Kodak Brasileira bem mais brasileira e ninguém fazendo 
trabalhos redundantes.  
 
FHOX - Vários clientes da Kodak alegam dificuldades no trato com uma nova geração de 
profissionais vinda de fora, com pouca experiência de produto, ambiente e histórico. Por que essa 
decisão, às vezes rodando bons talentos internos? 
 
JUNJI - No passado, a formação dos profissionais Kodak era 100% interna. Não se trazia ninguém 
de fora. Todos os cargos de chefia, gerência e diretorias eram preenchidos por pratas da casa. Foi 
a partir da contratação do primeiro presidente mundial, vindo de fora, George Fisher, antes 
chefão da Motorola, que isso se modificou. E aí há um aspecto de visão estratégica que o 
momento pedia: a chegada da tecnologia digital e o investimento da Kodak na China. Vamos ver 
o tamanho do mercado na China daqui a cinco anos. Vamos ver como será o digital daqui a dez 
anos. Daí poderemos julgar se foi certo ou errado. Só que desde então a mudança de cultura foi 
radical: passou-se a trazer profissionais só de fora. Na minha opinião nenhum dos dois modelos, 
só de casa ou só de fora, é o certo. O melhor é o equilíbrio entre os dois modelos levando em 
conta as circunstâncias. Exemplo: profissionais de gestão podem e às vezes até devem ser de 
fora. Especialistas e técnicos em assuntos não dominados pela Kodak, também.  
 
FHOX - E no marketing? Como alguém que não conhece o produto, ambiente, público-alvo, 
histórico da empresa e ramo pode traçar estratégias melhores do que quem reúne estas 
qualidades? Não se paga um custo desnecessário para o seu aprendizado, quando se tem alguém 
já pronto para isso? 
 
JUNJI - No marketing, o profissional de fora vai precisar conversar com o mercado e ele lhe dará 
os caminhos. Se ficar sentado no escritório, claro que não. Vai errar. No marketing, é fundamental 
ouvir a voz do cliente, seja prata da casa ou de fora. Mas é a voz do cliente ouvida ao vivo, não 
por e- mail. No nosso caso, talvez o equívoco tenha sido em fazer mudanças muito rápidas, de 
muita gente e na mesma hora. Aprendemos, e agora estamos implantando um programa, 
chamado “Gold”, de desenvolvimento de talentos internos que apresentem alto potencial. Sua 
proposta é tentar identificar a “pedra bruta” que existe em cada funcionário e lapidá-la de acordo 
com suas vocações e oportunidades dentro da companhia. Mesmo com a chegada de vários 



profissionais vindos de fora, a Kodak ainda forma e mantém o maior estoque de talentos de nosso 
mercado.  
 
FHOX - Como o senhor reage a presença de uma concorrência bem mais agressiva, como nunca 
antes visto no mercado fotográfico brasileiro? 
 
JUNJI - A Kodak tem ótimos sistemas de informações mundiais. Tudo o que está acontecendo 
agora, nós já prevíamos há cinco anos. A estratégia da Fuji, por exemplo, não é nenhuma 
surpresa ou novidade. Recordo- me de uma declaração pública deles há alguns anos: “A Fuji vai 
ser a número um na Europa até 2005, e nas Américas será igual a Kodak em 2010”. Sabe como 
reagimos? Achamos bom. Passamos a ficar mais atentos, a nos preparar melhor, a nos valorizar 
mais e não baixar a guarda. O importante na concorrência é a qualidade do concorrente. Se é de 
nível, leva todo o mercado para cima. O bom concorrente força-nos profissionalmente, força-nos 
estrategicamente e força a Kodak pelo lado positivo. Eu pessoalmente encarei a declaração da Fuji 
como uma provocação positiva. 
 
FHOX - Os dados do Performa ainda não estão fechados, mas há uma percepção de que os 
números da Kodak caíram em 2002 e o de seus concorrentes cresceram ou permaneceram iguais. 
É o indício que concentração da liderança da Kodak entra num nível mais saudável? 
 
JUNJI - Na minha avaliação de números, o importante é ter sob controle a tendência e não o dado 
estatístico em si. Pode cair num ano, mas se a base estratégica foi criada para um período maior, 
não preocupa. Entretanto, nos meus relatórios,  há discordância dessa percepção que afirma.  
 
Pelos menos nos números internos da Kodak não houve reduções nem em papel e nem filmes. 
Claro que estatísticas podem ser interpretadas à conveniência de quem as produz ou para quem 
se destina. Então eu procuro cruzar várias fontes de informações e elas também não confirmam 
essa percepção. 
 
FHOX - Com essa exposição enorme do digital, o senhor não se preocupa com o futuro do papel 
fotográfico e conseqüentemente da fábrica de São José dos Campos?  
 
JUNJI - Este é um assunto polêmico e cada um interpreta de uma maneira. Eu tenho uma opinião 
formada: são coisas completamente diferentes. Os dois, papel fotográfico e mídias digitais, têm 
em comum o registro da imagem. Assim vejo um futuro de maior crescimento para o negócio da 
imagem, que é a razão da Kodak existir. Mas há que separar as coisas. Nos processos mais 
técnicos e profissionais, o digital elimina etapas, reduz custos, aumenta produtividade e 
praticidade. Tudo isso sem perda de qualidade, às vezes até melhorando. É o caso dos filmes de 
RX, pré-impressão gráfica e fotografia profissional, hoje em acelerada conversão ao digital, 
quando não já totalmente convertidos. Mas na imagem de consumo, do varejo, das fotos de 
memórias, o digital está longe de oferecer a mesma conveniência, qualidade e custo compatível.  
 
Portanto, a fotografia de consumo, a que faz os álbuns de memórias das pessoas, vai continuar 
existindo por muito tempo, bem mais do que se imagina. Pode até aumentar, pois o digital 
sempre gera uma saída em filme ou papel, como agora se vê no RX, por exemplo. 
 
FHOX - No geral, qual é o porcentual de exportação da fábrica de São José dos Campos? 
 
JUNJI - Já chegamos a exportar 70% de nossa produção. Hoje é metade para o mercado interno e 
outra metade para exportação. O motivo é que antes abastecíamos a China. Com a instalação de 
uma fábrica de papel naquele país, houve uma queda em nossas exportações e também uma 
regionalização. A missão da fábrica da Kodak Brasileira agora passou a ser prover o mercado 
interno e também os países da região. Quer dizer, nosso futuro doravante vai depender do 
crescimento do Brasil e da América Latina. 
 



FHOX - Como o senhor vê o programa de lojas lic enciadas Kodak Express, ultimamente tão 
assediado pela concorrência e com sinais de desgaste? 
 
JUNJI - Trata-se de um programa muito importante para a Kodak. Muito importante mesmo. 
Estou fazendo um diagnóstico minucioso do seu estágio atual, desvios e evoluções para o futuro.  
 
Garanto-lhe que já tenho uma idéia formada e, em breve, você terá novidades a respeito que 
prefiro não comentar agora. A princípio, acho que precisa melhorar sua consistência de comando.  
 
Estou montando um cronograma de visitas pessoais periódicas às unidades Kodak Express, sejam 
grandes ou pequenas, longe ou perto. Quero ter evidências minhas de julgamento, de próprios 
olhos, sobre seu desempenho, e não apenas vindas de ruídos internos, comentários ou notícias de 
revistas. 
 
FHOX - Pelo que se percebe em suas palavras, o senhor gostaria de transferir o ótimo astral da 
fábrica de São José dos Campos para toda a companhia e a comunidade que se relaciona com 
ela... 
 
JUNJI - Definitivamente. Claro que a visibilidade de uma companhia se dá pela  sua área de 
marketing. Mas temos processos de gestão, de logística, de manufatura, além de um ambiente de 
trabalho e talentos que podem adicionar muito mais valor à marca como um todo. Por alguma 
razão eles são pouco percebidos até de muitos clientes que convivem intimamente conosco. É 
meu desejo mostrar essa essência verdadeira da Kodak e eliminar percepções de arrogância. Nas 
poucas andanças que fiz no mercado observei uma aspiração simples dos clientes da Kodak: 
respostas! Eles me disseram: “Quero apenas uma resposta, sim ou não. Só isso”. Quer dizer, uma 
aspiração muito básica no cotidiano dos negócios e que necessariamente não significa respostas 
sempre do lado do sim. Se depender de mim, a Kodak vai aprender a dar resposta, mesmo que 
seja não.  
 
FHOX - O fato de o senhor ser descendente de orientais tem alguma relação com um combate 
mais efetivo para neutralizar a maior agressividade da Fuji? 
 
JUNJI - Mera coincidência. O importante na concorrência é preservar os valores da ética e das 
boas práticas de negócios. Acho que as duas principais marcas de nosso setor vivem um momento 
de guerra de estratégias que incluem várias táticas. Algumas táticas vão dar certo, outras vão dar 
errado. Acredite, aprecio guerras de estratégias, mas claro, não vou revelar as minhas.  
 
Pessoalmente, mesmo com os concorrentes, eu quero ter diálogo. Existem vários assuntos em 
comum no nosso setor que devem ser dialogados entre concorrentes em prol do desenvolvimento 
do mercado como um todo, sem que isso signifique invadir a briga de estratégias.  
 
FHOX - O senhor parece querer resgatar a postura de liderança ativa no cargo da Presidência da 
Kodak Brasileira... 
 
JUNJI - Estaria desrespeitando os meus trinta anos de carreira aceitando um cargo de Rainha da 
Inglaterra ou como mera porta de passagem para a aposentadoria. 
 
Leia mais na Revista FHOX, edição 80. 
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