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Uma reestruturação de proporções globais. Essa tem sido a rotina daquela que já foi 
considerada a maior fabricante – e por conseqüência vendedora – de máquinas fotográficas do 
mundo, a Kodak. As transformações só devem terminar em dezembro de 2007, mas já 
surtiram efeito. A companhia apresentou o primeiro trimestre de lucro desde que deu início ao 
processo de mudanças.  
 
O lucro operacional no último trimestre do ano, que corresponde aos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2006, chegou a 17 milhões de dólares. O lucro anual na área digital 
foi de 343 milhões de dólares, o que demonstra um crescimento de 271 milhões, 
ultrapassando pela primeira vez na história da empresa o declínio do lucro na área tradicional 
da Kodak.  
 
E as novas estratégias são ousadas. Em uma era em que o assunto é digital, especialmente no 
mercado de fotografia, a companhia aposta suas fichas no aumento do volume de impressões 
em papel. A empresa se diz preparada para o mercado de câmeras digitais, como conta 
presidente da operação brasileira nesta entrevista exclusiva concedida à B2B Magazine, 
Fernando Bautista.  
 
B2B Magazine - A Kodak parou no tempo e desacreditou no mercado digital ao menos 
quando a tecnologia começou a ganhar força. Quando caiu a ficha, pararam e pensaram: 
erramos e precisamos nos mexer, fazer alguma coisa? 
Fernando Bautista – Nunca desacreditamos esse mercado. Mas quando se tem a galinha dos 
ovos de ouro que é o filme no auge, tenta-se expandir a vida disso o máximo possível. A ficha 
caiu quando a câmera digital ganhou uma penetração muito forte nos lares dos países centrais 
(Europa). A partir daí começamos a ter uma carga de 100% no mercado digital, o que 
aconteceu no final dos anos 90 com o início de 2000. Começamos a tomar mais seriamente 
esse negócio. Aqui na América Latina e no Brasil especificamente, temos a vantagem de entre 
dois e dois anos e meio atrás da curva de digitalização que vem dos Estados Unidos e 
conseguimos prever essa situação. Quando o mercado levantou aqui, estávamos preparados 
desde o começo. Ou seja, quando o mercado já atingiu um nível de unidades interessante, já 
tínhamos entrado. Nos últimos quatro semestres pegamos a liderança de câmeras digitais aqui 
no País e estamos mantendo. Em alguns países da América Latina também somos líderes. Em 
2000, a Kodak começou a formar esse mercado com muito mais estrutura e recursos em 
câmeras digitais. Como nós temos uma adoção de digital, por questões macroeconômica atrás 
dos Estados Unidos, pegamos quando estava estourando no Brasil. É um mercado muito 
importante para a Kodak. 
 
B2B Magazine - Qual foi a maior dificuldade de entrar nesse mercado lá fora e aqui? 
Fernando Bautista – Lá fora ter entrado mais tarde do que players como a Sony e HP. Já 
vinham do mundo tecnológico com portfólio de outros produtos e já dominavam os canais. 
Trabalhávamos com distribuição de filmes e revelação em outros canais. Aqui eles não 
começaram antes da gente. Quando o mercado tinha um tamanho interessante, já estávamos 
presentes. Mundialmente saímos atrás, mas nos países emergentes saímos no mesmo 
instante, na hora certa. Eles não tinham o que perder. Inventamos em 1975 a primeira câmera 
digital. No momento em que a patente caiu, os concorrentes começaram a entrar. Era uma 
tecnologia disruptiva. Poucos produtos em qualquer categoria - não só na fotografia - tiveram 
um sucesso como o do filme, por tanto tempo. Foram 100 anos gerando o fluxo financeiro que 
girou. Uma tecnologia substituta nasceu, criada pela própria Kodak, mas que não foi 
aproveitada pela empresa.  
 
B2B Magazine - Quando perceberam que esse mercado digital ia se aquecer de vez, qual foi 
o primeiro passo ou iniciativa tomada para reverter a situação? 
Fernando Bautista – Pelo menos uma vez por ano realizamos pesquisas de hábitos de 
consumo de impressão e adoção de novas tecnologias. Em 2004, começamos a pesquisar e 
sentir que a intenção de compra de tecnologia digital ia dar um pulo significativo – de 3 para 
7% da população. Ou seja, ia dobrar em questão de meses. Percebemos que estávamos diante 



de uma demanda que poderia ficar maior que a oferta em algum período. Primeiro adaptamos 
o portfólio global como todas as marcas, mas a engenharia local é basicamente dar o modelo 
certo para o segmento certo no mercado brasileiro. Escolher qual produto levaríamos ao 
mercado nacional que não atingiria nem muito lá em cima – o creme de la creme porque estes 
compram equipamentos lá fora (exterior) – nem muito lá embaixo nas classes sociais. 
Definimos um produto vendido localmente para as classes A e B. Esse foi o começo. Depois, o 
que deu uma estourada foi traçar e construir a malha de distribuição, tendo muita ciência de 
que o mercado informal era muito grande naquele momento. Tínhamos que escolher os 
parceiros certos, não podíamos chegar a todo o mercado. Terceiro ponto é que acertamos 
perfeitamente a definição do preço aqui no País. Com todas as pesquisas feitas com clientes, 
descobrimos que há um número mágico para câmeras digitais: 999 reais. Começou assim e vai 
continuar sendo por um bom tempo. Acertamos com várias coisas e a cereja em cima do bolo 
foi implementar um plano de parceria com varejistas da venda de câmeras sem juros. Era uma 
prática do varejo que adaptamos para a indústria. Esse conjunto, mix de marketing total nos 
fez saltar da quarta posição no mercado no primeiro semestre em 2004, para a primeira no 
final do ano até agora.  
 
B2B Magazine - No modelo de parcerias e distribuição, qual foi a principal mudança. Muitos 
abandonaram o barco?  
Fernando Bautista – No fundo foi um processo de mudança começou antes de 2004. Os 
parceiros já estavam se preparando para aprimorar a sua estrutura digital de impressão de 
fotos. Numa cadeia de fotos especializadas, 70% dos lucros vêm de serviços e os outros 30% 
da revenda de produtos. Lojas de fotografia especializadas pequenas apresentaram uma 
contração no mercado, estão em menor número hoje do que eram há dois anos. Mas, se 
verificar, a taxa de contração da rede Kodak Express é menor que o segmento como um todo. 
Isso porque cuidamos e temos como prioridade acompanhar a transição dessas lojas para o 
mercado digital facilitando o acesso às tecnologias digitais como o quiosque de auto-
atendimento. No passado, construímos uma base sólida de mídias digitais. Mas o que 
realmente vai facilitar o jogo é o quiosque. Triplicamos essa base instalada de quiosque em 
2006 na nossa rede e no varejo.  
 
B2B Magazine - A revelação química está sendo abandonada? 
Fernando Bautista – Se mantém até maior. Aqui no Brasil isso não vai acontecer por 
questões financeiras. O processo é mais barato, não tem a vantagem da fotografia ser 
revelada em segundos como no quiosque mas é mais barata. Calculo isso pelo papel que 
vendemos. Houve uma contração de 35% no mercado de filmes no mercado no ano passado. 
O papel se manteve a mesma coisa, estável. O processo químico se mantém estável. O 
incremental é dado pela outras tecnologias de impressão digital como térmico, jato de tinta. 
Não tirou nada. Eu esperava que tirasse, tinha planos para que reduzíssemos o mercado de 
papel, o que não aconteceu.  
 
B2B Magazine - À medida que aumenta o número de câmeras digitais, é possível prever 
quando de revelação de filmes vai acabar?  
Fernando Bautista – Há uma base instalada muito grande ainda hoje. Para investir no 
mercado digital é preciso 150 mil dólares. Por isso as lojas não pulam fora de maneira 
automática. O processo químico de revelação de filmes também está presente na revelação 
digital. No digital, poupa a revelação mas passar para o papel é um processo químico também. 
Isso compensa o que deixa de imprimir de filme. Já o processo térmico tem crescido 
exponencialmente. Não sei dizer se vai acabar tecnicamente, mas vai ficar muito pequeno. 
Está caindo dois dígitos por ano. 
 
B2B Magazine - É o que está fazendo vocês investirem em outros mercados também? 
Fernando Bautista – Claro. Basicamente estamos trabalhando com tudo que envolva a 
tecnologia de impressão digital. Pode imprimir pela internet, nas lojas e em sua casa. Criamos 
uma tecnologia disruptiva de jato de tinta para impressão doméstica. O usuário poupa 50% 
dos custos quando compara com o que há no mercado hoje. Vamos competir. É um mercado 
de 50 bilhões de dólares no mundo o de impressão doméstica. É muito grande, dominado 
atualmente por Lexmark, Epson, HP. Vamos disputar com eles direto na veia, não tem jeito. 
Vamos entrar com uma arma poderosa. Quando se tem valor diferencial, há muito mais 



chance de competir. Obviamente que não queremos nos tornar o número um em dois anos. 
Queremos uma fatia e escala interessantes nos próximos dois ou três anos, algo em torno de 
um bilhão de dólares, o que já é interessante. É um mercado muito rentável. 
 
B2B Magazine - E como estão encarando a concorrência com o segmento de celulares que 
cada vez mais trazem novos recursos e câmeras poderosas, com altas resoluções de imagem? 
Fernando Bautista – Pode ser considerado um produto substituto da câmera digital em 
algumas situações específicas. O que temos aprendido é que em outras - como festas, 
aniversários, viagens – as pessoas vão continuar usando e preferindo a máquina. A grande 
vantagem, e por isso vemos os celulares como um produto que agrega, é que a fotografia 
nunca esteve tão em moda quanto hoje. Nunca se tiraram tantas fotos. E isso se deve em 
parte à aparição do celular como câmera. Ele vai estar sempre com você, vai conseguir 
imagens que jamais teria porque sua máquina digital não está o tempo todo com você. Mas 
tudo isso gera um potencial enorme de impressão. Extrapola a quantidade de imagens digitais 
capturadas que podem ser impressas. A Kodak quer transformar tudo isso em papel. Celular é 
gerador para a nossa indústria. Temos que entender como fazer para que elas sejam 
realmente impressas. A concorrência da máquina acontece, mas ainda não consegue balançar 
o mercado de câmeras. Acho que agrega mais do que substitui. Por outro lado, vendemos uma 
série de patentes para o mercado de celulares. Não há uma perda total. A tecnologia de 
imagem dentro das máquinas é vendida para celulares. O que faz com que o celular ou 
qualquer câmera digital tire a imagem e ela apareça automaticamente na tela, é uma patente 
da Kodak. Estamos ganhando de alguma forma. Só no ano passado registramos duas mil e 
quinhentas patentes. Ao todo temos 35 mil patentes. A tecnologia nova de tinta barata com 
qualidade para esse mercado de impressão doméstica, por exemplo, é protegida por uma 
patente. No final do dia, agrega para nós. 
 
B2B Magazine - Estão estruturando um portal de armazenagem? Qual o propósito? 
Fernando Bautista – A proposta é gerar capacidade de armazenagem para o consumidor 
final poder até compartilhar. Há um link para nossa rede on-line que permite ordenar 
impressões. Armazena, manda imprimir e pode pegar na loja ou optar para receber em casa. A 
foto on-line ainda é incipiente e representa uma fatia muito pequena no bolo total. A grande 
sacada é receber em casa, quando oferece esse serviço a quantidade cresce. Mas o custo disso 
ainda é muito alto. Já temos no Brasil, integrado inteiro com as lojas.  
 
B2B Magazine - Como trabalharam a marca em meio a esse turbilhão de mudanças? Afinal, 
ficaram marcados, até pela história de vocês, pela revelação? De que forma mostrar que a 
Kodak está antenada com as novas tecnologias digitais. 
Fernando Bautista – Não foi, está sendo. É algo longo, que começou há três anos e culminou 
no ano passado com o lançamento da nova marca. Temos algo forte. No dia a dia queremos 
ser conhecidos como uma marca do mundo digital. Mais claramente, não só mudando de 
slogan, mas a grafia do logotipo, usando o nome inteiro em vez apenas do “K”.  
 
B2B Magazine - Mas qual o argumento para convencer o consumidor? Para a Sony, por 
exemplo, era um mercado adicional, mas vocês estavam no olho do furacão. 
Fernando Bautista – Apostamos na facilidade de uso, de compartilhar a imagem – coloca no 
portal, pode mandar para quem quiser e pode também imprimir – além de qualidade com 
acesso fácil. Foto panorâmica é algo que um fotógrafo profissional pode fazer, além de 
trabalhar a imagem em um Photoshop, por exemplo. Incluímos algo que estava no software e 
passamos para a própria máquina, o que chamamos de Perfect Touch (toque perfeito). Se 
você tirar uma foto e achar que ficou um pouco escura, tem uma alternativa no menu que a 
própria maquina corrige o brilho, por exemplo. Coloca a câmera em cima de uma impressora 
que criamos e sem fio, sem computador, você pode imprimir a foto que acabou de tirar em 
apenas 60 segundos. Facilidade de uso. E isso é uma característica mundial, não só aqui no 
Brasil. Apenas 1% da população pega um manual para ler e não é porque não tem capacidade. 
Facilidade de uso é a grande sacada.  
 
Houve outro momento importante. Em 2001 o pessoal (da Kodak) fez uma pesquisa para 
identificar que as pessoas tinham dificuldade de uso. As pessoas achavam muito difícil tirar as 
fotos de uma câmera digital. Criamos então o Easyshare Software, o que fez disparar nossas 



vendas. Compra a câmera, recebe a estação, coloca a máquina, aperta um botão e a 
tecnologia faz o resto. Abre uma pasta para você, permite colocar o nome da foto, se quiser 
gravar em um CD, se quiser usar recursos e editar a imagem, se quiser imprimir, é muito fácil. 
Investimos muito em entender como tornar os processos fáceis para o consumidor. Estamos 
fazendo isso há 100 anos. São mais de 33 milhões de usuários do Easyshare. O que foi e o que 
estamos fazendo. Nossa proposta de valor continua a mesma, ser a mais fácil de usar com a 
melhor qualidade e facilidade de compartilhar porque é isso que o consumidor quer. Tanto que 
a concorrência está falando algo parecido, de facilitar a vida. É a proposta da impressora que 
acabamos de lançar, dentro do guarda-chuva Easyshare. 
 
B2B Magazine - Qual a importância da operação brasileira para a companhia? Aliás, estão até 
produzindo por aqui?  
Fernando Bautista – Trouxemos uma operação de montagem de câmeras por meio de 
parceiros que chama Jabil. Terceirizamos a produção. São dois modelos locais que tiveram um 
sucesso estrondoso de vendas e vamos expandir isso em 2007 fortemente. A Kodak Brasil vem 
ganhando importância nesse sentido. Somos a única operação fora da China a ter sido 
aprovada para montar câmeras digitais. Isso dá uma idéia da dimensão do País para a 
empresa. Isso vai crescer à medida que o País cresça digitalmente. E ele está entre os 
mercados mais visados. É uma faca de dois gumes, porque temos que cuidar de operação 
muito melhor. Conseguimos trazer também a produção do acabamento para os quiosques e 
estamos trabalhando em alguns projetos de um novo produto confidencial. Vai ser um ano no 
qual vamos expandir muito na montagem local.  
 
B2B Magazine - Quanto? Vão dobrar essa operação? 
Fernando Bautista – Mais do que isso. Hoje, para se ter uma idéia 90% das câmeras 
vendidas em 2006, são importadas. Em 2007, 70% das câmeras vendidas serão produzidas 
localmente, o que significa quadruplicar a produção. Porque temos inúmeras vantagens de 
subsídios e vantagens fiscais em Manaus até a facilidade para fazer uma promoção, seja de 
uma câmera ou de cartão de memória que também fabricamos lá. Isso dá diferencial. Tem um 
produto mais flexível e um portfólio mais adornado ao gosto do consumidor brasileiro. Os 
acessórios mais importantes para os brasileiros são: número um cartão de memória e número 
dois a capinha para a câmera. Decidimos focar no primeiro. É um produto que não fica uma 
hora na prateleira. Outra aposta é na divisão de comunicações gráficas. Com 2,6 bilhões de 
dólares nos últimos três anos, compramos várias empresas. Neste grupo tem uma tecnologia 
especial que chama Nexpress, a partir da qual fazemos o Photobook (livro de fotos). O 
consumidor cria um livro com suas fotos preferidas no formato que quiser e imprime do jeito 
que desejar, com muita personalização e custo acessível. Pode colocar as fotos, relatar 
histórias. Trouxemos isso para o Brasil no ano passado. Estamos com um fornecedor para a 
rede Kodak Express.  
 
B2B Magazine - Como estão estimulando o processo de inovação dentro da empresa? 
Fernando Bautista – Faz quatro ou cinco anos estamos continuamente redefinindo, 
redesenhando, modificando nosso modelo de atendimento no mercado. Atinge as áreas que 
têm mais contato com o mercado, de negócios, aqueles que têm relação direta com os 
clientes. E estamos trabalhando por duas vias com base no público. O mercado está diferente. 
Processo de reestruturação é grande, mas trabalhando na modificação de público. Visa reciclar 
gente e procedimentos internos. Procuramos um balanço entre experiência, senioridade e 
sangue novo, na medida certa que a Kodak precisa. Implica em modificar processos e pessoas. 
Começamos a focar em novos modelos e categorias de tecnologias disruptivas. Com metade 
da estrutura, estamos gerando mais lucro do que três anos atrás. É uma transformação 
radical. A produtividade por pessoa é muito maior.  
 
B2B Magazine - As demissões vão chegar ao Brasil? 
Fernando Bautista – Aqui não temos nada planejado. Nada que seja de fora deve ser 
aplicado aqui da mesma forma.  
 
B2B Magazine - Mas essas demissões não prejudicaram a imagem da companhia no mundo? 
Fernando Bautista – Muito difícil olhar o impacto disso na marca. A reestruturação está 
prevista para acabar em 2007. O que não se fala é que muitos saíram com emprego. A nossa 



fábrica de químicos foi vendida para a Champion francesa, que incorporou o pessoal. 
Compraram e levaram as pessoas. Não chega a 30 mil demissões por esse motivo. Houve 
muita recolocação de funcionários para fornecedores. Acho que isso não afetou a marca não, 
nem no mundo nem no Brasil. Acho que o consumidor isola um pouco isso. O recall feito por 
alguns de nossos concorrentes afeta muito mais a imagem.  
 
B2B Magazine - E quais são os planos para o Brasil além da expansão da produção? 
Fernando Bautista – Uma prioridade é continuar ampliando a malha e infra-estrutura no 
varejo de impressão digital. Com tantas imagens fora do disco rígido (HD) o desafio é passá-
las para papel. Esse será o ano da impressão. Estamos trabalhando na comunicação para isso. 
Temos 1500 quiosques no mercado. Vamos chamar os clientes e mostrar o valor para ele. 
Queremos ter esse hábito da impressão estimulado para que ele se expanda Comunicando isso 
para o consumidor mas também sendo práticos e desenvolvendo a malha. Não adianta 
comunicar e o consumidor vai para a loja e não encontra o que estamos dizendo. Uma coisa 
depende da outra. Ou seja, vamos expandir radicalmente a capacidade de produção e a infra-
estrutura de impressão digital.  
 
B2B Magazine - Não é o conflito de conceito. A idéia é estimular a impressão quando cada 
vez mais as pessoas evitam a impressão e trabalham em redes, em comunidades, sem papel? 
Fernando Bautista – Não. Porque o tamanho do bolo de imagens para imprimir é gigante. 
Com o filme a pessoa imprimia 100%. Em digital, imprime 10%, mas o volume é muito maior. 
As pessoas fotografam cinco ou seis vezes mais hoje. Fotografar virou moda. É uma novidade 
de uso da imagem, utilização adicional ao que se fazia no mercado. Não é contradição pelo 
fato de que a quantidade de imagens capturadas é infinitamente maior. 100% de 10 ou 1% de 
1000 é a mesma coisa. Mas se conseguirmos fazer esse 1% crescer para 2% já estamos no 
lucro. Logicamente, a pessoa escolhia muito mais para fotografar quando usava o filme. Hoje 
tira várias fotos e escolhe o que vai salvar e ainda separa algo para imprimir. Já passou para 
10, para 12, daqui a pouco vai para 20 o número de impressões. Estamos trabalhando para 
facilitar a vida do consumidor, tornando a impressão mais barata. Antes pagava 2,50 a 
impressão, hoje está muito mais barato. No final do dia o único dispositivo de armazenagem 
seguro, que dura comprovadamente 100 anos é o papel. Nenhum HD ou CD dá mais de três 
anos de garantia. Se o HD dá pau perdeu tudo. O papel continua sendo a única tecnologia 
existente de qualidade e durabilidade. Não vamos comunicar isso em forma de terrorismo, mas 
tenho que informar de algum jeito que a foto que está no HD, pode ser perdida se não fizer 
backup. Além disso, há muito mais imagem hoje. Imagine os álbuns daqui a 15 anos, os 
formatos de cd, de hd serão diferentes.  
 
Quem é Fernando Bautista: Conheça um pouco mais sobre o presidente da subsidiária 
brasileira da Kodak. 
 
Há pouco tempo a Kodak indicou o atual gerente-geral da divisão de fotografia no Brasil para a 
presidência da companhia no País. Trata-se do argentino, Fernando Bautista. Ele iniciou sua 
carreira na subsidiária argentina como gerente de finanças da divisão profissional para os 
países do Cone Sul (Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Paraguai e Uruguai). 
 
"Assumir a direção da Kodak Brasileira neste momento importante da transição da Kodak para 
uma empresa digital é um desafío enorme. Mas aqui no Brasil já completamos uma parte 
importante da lição de casa, sob a liderança do Sergio (Falcon, ex-presidente), e estamos 
liderando essa transição na América Latina. Resta consolidar o modelo para ter certeza que 
cada área da companhia estará focada no que é a nossa prioridade número 1: os ‘clientes’ em 
todas as nossas áreas de atuação”, disse Fernando. 
 
Em 2001, Bautista foi nomeado diretor-geral da divisão profissional no Cone Sul, onde liderou 
uma transformação no modelo de negócios que permitiu um crescimento nos lucros de 25% 
em uma região fortemente afetada pela crise econômica Argentina. Baseado em São Paulo 
desde agosto de 2002, foi diretor-geral da divisão profissional para a região composta pelo 
Brasil além dos países acima mencionados. 
 
 



Em agosto de 2003, assumiu a diretoria comercial da nova divisão de fotografia – que integrou 
as áreas profissional, de consumo e digital, liderando a fusão desses negócios e 
implementando um novo modelo de relacionamento com os canais de distribuição, o que 
proporcionou um crescimento de receita e rentabilidade do negócio em 15%. Em 2004, 
implementou um plano de crescimento para o negócio digital que levou a Kodak a atingir o 
primeiro lugar na participação de mercado em câmeras digitais no Brasil. 
 
Antes de chegar à Kodak, ainda em Buenos Aires, trabalhou na Ford e na Fritolay 
(Pepsico/Elma Chips) em diversas áreas de finanças e planejamento econômico e financeiro. 
 
"Sinto-me confortável e muito motivado ao assumir mais esta função, principalmente porque 
temos um time de profissionais sólidos e altamente preparados e qualificados em cada uma 
das áreas da empresa. O time da Kodak é a nossa principal vantagem competitiva", comenta 
Bautista. 
 
Formado em administração de empresas pela Universidade de Buenos Aires, fez especialização 
em marketing pela mesma universidade e é mestre em economia e administração com tese 
em Market Price Approach pela ESEADE, também da capital argentina. Além do idioma nativo 
espanhol, é fluente em inglês e português. 
 
Fonte: B2B Magazine, a. 6, n. 73, p.60-64, mar. 2007. 
 


